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 busca constante pelo aperfeiçoamento da moderna gestão 
cooperativa é um desafio e um compromisso dos gestores 

e líderes do setor. Nesse sentido, o 4º Encontro de Presidentes e 
Executivos de Cooperativas (Epecoop) se coloca como o grande 
evento do cooperativismo gaúcho no segundo semestre.

A escolha do local não poderia ser mais apropriada, o município 
de Lajeado, no Vale do Taquari, uma das regiões mais cooperativas 
do Brasil. E foi nesse cenário que reunimos profissionais com 
trajetórias de sucesso para debater sobre as mudanças e 
transformações que a economia brasileira enfrenta nesse 
momento. Oportunidade também para discutir temas importantes 
correlacionados ao nosso setor, como a sucessão familiar e 
empresarial, modelos de gestão em cooperativas, governança 
e liderança. 

Alinhado às ações estratégicas da instituição, deve-se ressaltar 
também a primeira edição do Prêmio Cooperativismo Gaúcho 
de Jornalismo, promovido em parceria com a Secretaria de 
Desenvolvimento Rural, Pesca e Cooperativismo (SDR), que reuniu 
jornalistas de diversos veículos do interior e da capital e premiou 
os melhores trabalhos em suas respectivas categorias.

Concebido com o objetivo de reconhecer e valorizar trabalhos 
jornalísticos relacionados à importância das cooperativas gaúchas 
para o desenvolvimento econômico e a inclusão social, o prêmio 
incentivou a imprensa e os profissionais da área de comunicação 
social a contribuírem para a difusão de boas práticas de gestão 
e governança das sociedades cooperativas gaúchas, que destacam 
os reflexos econômicos e sociais promovidos pelo sistema 
cooperativista.

Para concluir, quero destacar a eficiência e o volume de 
crescimento econômico e social das cooperativas gaúchas, 
reconhecidos pelas diversas premiações recebidas ao longo de 
2015. Nunca tivemos tantas homenagens, troféus, medalhas e 
certificados concedidos às cooperativas do RS, que reforçam 
e conferem ao cooperativismo o papel de importante agente 
no desenvolvimento socioeconômico do Rio Grande do Sul. 

Um dos motivos de sucesso do modelo cooperativo está 
justamente em conseguir se adaptar e superar transformações 
adversas, e saber tratá-las como oportunidades. Podemos 
dizer que o ano de 2015 foi coroado com êxito, com indicadores 
sociais e econômicos que demonstram o crescimento do setor 
cooperativista e que, em 2016, continuaremos na mesma 
caminhada.

Modelos de gestão 
cooperativa em prol 
do desenvolvimento 
socioeconômico

A
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LSescoop/RS 
promove 
4º Epecoop 

A quarta edição da revista Rio Grande Cooperativo 
aborda a promoção do 4º Encontro de Presidentes 
e Executivos de Cooperativas (Epecoop), no município 
de Lajeado, no Weiand Hotel. Com objetivo de discutir 
os cenários econômicos e apresentar modelos de 
gestão cooperativa, o evento abordou diversos temas 
como Cenários Econômicos, Sucessão Familiar e 
Empresarial, Modelos de Gestão em Cooperativas e 
Liderança e Gestão.

O evento aconteceu nos dias 8 e 9 de outubro e 
contou com diversos painéis que abordaram a conjuntura 
econômica nacional e internacional, a importância de 
boas práticas de sucessão familiar, o impacto social e 
econômico das cooperativas nas comunidades em que 
atuam e diversas alternativas para o enfrentamento de 
uma crise. Também foram apresentados cases das 
cooperativas gaúchas Unimed VTRP, Sicredi e Cotrisul, 
sobre seus modelos de gestão cooperativa. 

No perfil de liderança, a revista traz uma entrevista 
com o presidente da Infracoop, Fecoergs, Coprel e 
diretor da Ocergs, Jânio Stefanello. O perfil destaca 
sua história de vida, sua trajetória na Coprel, sua 
liderança nas entidades que preside e sua visão sobre 
sucessão rural e internet no campo, os ensinamentos 
de seu pai e os primeiros passos do cooperativismo 
de Infraestrutura no Estado.

A entrevista desta edição é com o deputado 
estadual e secretário de Desenvolvimento Econômico, 
Ciência e Tecnologia, Fábio Branco. Ele relata sua 
experiência como prefeito de Rio Grande, os principais 
desafios a vencer para superar a crise e de que forma 
apoia o cooperativismo, setor que acredita ser 
inspirador para os empreendedores gaúchos. 

Outros destaques da revista são o Prêmio 
Cooperativismo Gaúcho de Jornalismo, o Encontro 
de Comunicação Cooperativista, a Mostra O Rio Grande 
Canta o Cooperativismo e a 2ª Semana Acadêmica 
e Vestibular 2016 da Escoop.

Na editoria Atualidades, a revista destaca premia-
ções conquistadas pelas cooperativas gaúchas no 
ano de 2015, o Encontro de executivos e de 
comunicadores das Cooperativas Agropecuárias, 
promovido pela FecoAgro/RS e a inauguração do 
condomínio leiteiro da Cosuel, em Nova Bréscia.

Nesta edição, a publicação apresenta o case de 
sucesso da Cooperativa Santa Clara, que trata do 
aplicativo para smartphones “C aminho do Leite”.

Boa leitura!

A entrevista da revista Rio Grande Cooperativo 
desta edição é com o deputado estadual e 
secretário de Desenvolvimento Econômico, 
Ciência e Tecnologia, Fábio Branco, que relata 
seus projetos e desafios à frente da Secretaria 
e a importância do cooperativismo para o 
desenvolvimento do Estado.

 EXPEDIENTE
Rio Grande Cooperativo é uma publicação do Serviço Nacional de 
Aprendizagem do Cooperativismo do Estado do Rio Grande do Sul – 
Sescoop/RS.
Endereço: Rua Félix da Cunha, 12 – Bairro Floresta – Porto Alegre - CEP 90570-000 
Fone: (51)3323.0000 – email: rafaeli-minuzzi@sescooprs.coop.br 
site: www.sescooprs.coop.br
Produção e edição de textos e imagens: Assessoria de Comunicação 
do Sistema Ocergs-Sescoop/RS (jornalistas Luiz Roberto de Oliveira 
Junior – Reg. 10.824, Rafaeli Drews Minuzzi – Reg. 16.359 e Leonardo 
Custodio Machado – Reg. 15.934) – Assessoria de imprensa de cooperativas
Os artigos assinados são de responsabilidade de seus autores.
Responsável: Rafaeli Drews Minuzzi
Projeto Gráfico – Moove Comunicação Transmídia
Foto de capa: Assessoria de Comunicação do Sistema Ocergs-Sescoop/RS
Diagramação – Imagine Design
Impressão: Gráfica e Editora Relâmpago
Tiragem: 8.625 exemplares
Distribuição gratuita

O perfil de liderança desta edição traz uma 
entrevista com o presidente da Infracoop, da 
Fecoergs e da Coprel, Jânio Stefanello, com 
destaque à sua trajetória no cooperativismo e 
à sua liderança nas entidades que preside.
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 proposta do governo federal que pretende 
reduzir em 30% os repasses ao Sistema S 

mobilizou os dirigentes do Sistema Ocergs-Sescoop/RS 
a realizarem um encontro com deputados estaduais 
e federais integrantes da Frente Parlamentar de 
Apoio ao Cooperativismo (Frencoop).

No dia 5 de outubro, no Centro de Formação Pro-
fissional Cooperativista, em Porto Alegre, a entidade 
apresentou aos parlamentares informações e números 
sobre a atuação do Serviço Nacional de Aprendiza-
gem do Cooperativismo do Estado do Rio Grande do 

Sistema Cooperativista Gaúcho 
defende manutenção de recursos 
do Sescoop

A Sul (Sescoop/RS) nas áreas de Formação Profissional, 
Promoção Social e Monitoramento das cooperativas.

O Sescoop/RS investe R$ 9 milhões em capacitação, 
treinamentos e cursos, e atua no Programa Aprendiz 
Cooperativo, que é um programa do governo federal. 
Para o presidente do Sistema Ocergs-Sescoop/RS, 
Vergilio Perius, a proposta inicial de discussão é estar 
presente no Congresso para trabalhar pela retirada 
do Sistema S das cooperativas dessa medida, que 
segundo ele atende plenamente às finalidades para 
as quais foi criado.
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O deputado federal e vice-presidente da Frencoop Nacional, Giovani Cherini (C), defendeu a manutenção dos recursos 
do Sescoop e afirmou ser necessária uma pressão por parte das cooperativas em Brasília

 DIRIGENTES COOPERATIVISTAS E PARLAMENTARES DEBATERAM 
SOBRE A PROPOSTA DO GOVERNO FEDERAL QUE PRETENDE 

REDUZIR EM 30% OS REPASSES AO SISTEMA S

FETRABALHO/RS REALIZA SEMINÁRIO DE GOVERNANÇA E GESTÃO DE 
COOPERATIVAS DE TRABALHO

No dia 14 de dezembro, no Centro de Formação Profissional Cooperativista, a Fetrabalho/RS, com o apoio do 
Sistema Ocergs-Sescoop/RS, promoveu o Seminário de Governança e Gestão de Cooperativas de Trabalho. 
Cerca de 20 dirigentes de cooperativas do ramo participaram das atividades, que teve como objetivo apresentar 
orientações aos profissionais das áreas quanto à governança e tributação das cooperativas de Trabalho.  

COOPERATIVAS COMEMORAM O DIA INTERNACIONAL DO COOPERATIVISMO DE CRÉDITO
No dia 15 de outubro, as cooperativas de Crédito em todo o mundo comemoraram o Dia Internacional do 

Cooperativismo de Crédito (DICC). As cooperativas do ramo promovem a inclusão de aproximadamente 
217 milhões de associados em 105 países. No mundo todo, são 57 mil cooperativas nesse setor.

SISTEMA OCB REÚNE COMUNICADORES DE SUAS UNIDADES EM BRASÍLIA
O Sistema OCB promoveu no dia 22 de outubro, na Casa do Cooperativismo, em Brasília (DF), o Encontro de 
Comunicadores do Sistema. Entre os assuntos debatidos, destaque para os desdobramentos do Planejamento 

Estratégico de Comunicação e os investimentos do Sistema OCB em novas formas de comunicação. O Sistema 
Ocergs-Sescoop/RS foi representado pelo coordenador de Comunicação, Luiz Roberto de Oliveira Junior.
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Auditores internos 
de cooperativas 
participam de 
curso de 
capacitação

O Sistema Ocergs-Sescoop/RS realizou nos dias 
25 e 26 de novembro, no Centro de Formação 
Profissional Cooperativista, através do convênio 
firmado com a Confederação das Cooperativas da 
Alemanha (DGRV), o Curso de Auditoria de Estoques 
e Técnicas de Inventário.

O objetivo do curso foi propiciar aos participantes 
os principais conceitos, técnicas e procedimentos 
para o planejamento e a execução de auditoria de 
estoques, o controle e validação de inventário de 
materiais. Entre as cooperativas participantes 
estiveram representantes da Piá, Santa Clara, Cotrisel, 
Camnpal, Coopermil, Cotriel, Cotribá, Coasa, 
Cooperativa Vinícola Garibaldi e Cotripal.

III WORKSHOP DESENVOLVIMENTO DA 
AUDITORIA INTERNA

No dia 24 de novembro, aconteceu no Centro de 
Formação Profissional Cooperativista o III Workshop 
Desenvolvimento da Auditoria Interna. O evento 
teve como objetivo apresentar casos práticos de apli-
cação da auditoria interna, bem como possibilitar 
momentos de troca de experiências da atividade, no 
contexto das cooperativas agropecuárias.
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Curso contou com a participação do auditor da Confederação Alemã 
de Auditoria em Cooperativas (RWGV), Christian Buschfort e reuniu 

17 representantes de dez cooperativas agropecuárias

Fórum dos Grandes Debates
A Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul 
promoveu no dia 26 de outubro a 6ª edição do 

Fórum dos Grandes Debates, com o tema 
“Agricultura e Pecuária – Cenários e Perspectivas”. 
Em seu painel, o presidente do Sistema Ocergs-
Sescoop/RS, Vergilio Perius apresentou projetos 
inovadores e premiados em tecnologia 
desenvolvidos no agronegócio pelas cooperativas 
gaúchas. Participou também do painel sobre Custo 
da Produção e Produtividade, o diretor-secretário 
da Ocergs e presidente da FecoAgro/RS, Paulo Pires.

Entregue o Prêmio Folha Verde
Em solenidade no dia 7 de dezembro, a 
Assembleia Legislativa do RS, por meio da 

Comissão de Agricultura, Pecuária e 
Cooperativismo, fez a entrega do Prêmio Folha 
Verde. Foram agraciadas pessoas, instituições e 
empresas que se destacaram em dez categorias, 
pelo seu trabalho em benefício do crescimento do 
setor primário e do desenvolvimento da economia 
gaúcha. O Sistema Ocergs-Sescoop/RS, 
representado na solenidade pelo presidente 
Vergilio Perius, pelo diretor-secretário, Paulo Pires, 
pelo diretor técnico sindical, Irno Pretto e pelo 
superintendente, Norberto Tomasini, recebeu o 
Prêmio na categoria Cooperativas Agrícolas.

Ramos Educacional e Trabalho 
mostram sua força econômica
No dia 30 de outubro, o Sistema OCB 

promoveu, em Brasília (DF), o Encontro dos Ramos 
Educacional e Trabalho. O tema do encontro foi 
“Oportunidades e Desafios para o Desenvolvimento 
do País” e teve por objetivo apresentar as 
peculiaridades do cooperativismo e debater o 
potencial contributivo dos ramos para o 
enfrentamento da crise econômica vivenciada 
pelos brasileiros.



SESCOOPRS.COOP.BR • OUT/NOV/DEZ • 20158

E
S

P
A

Ç
O

 S
E

S
C

O
O

P
/

R
S

SESCOOPRS.COOP.BR • OUT/NOV/DEZ • 2015 AÇÃO COOPERATIVISTA PARA UM MUNDO MELHOR

ito edições, muita música, diversão e entre-
tenimento. Sob novo formato em 2015, a Mostra 

O Rio Grande Canta o Cooperativismo, promovida 
pelo Sescoop/RS, trouxe aos palcos artistas 
vencedores do Festival O Rio Grande Canta 
o Cooperativismo.

Os municípios de São Pedro do Sul, na região 
Central do Estado e Sananduva, na região Nordeste 
do RS, receberam nos dias 2 e 23 de outubro, res-
pectivamente, quatro apresentações de artistas ven-
cedores do Festival. 

SÃO PEDRO DO SUL
Cerca de 600 pessoas prestigiaram o evento que 

aconteceu no Ginásio Municipal Engenheiro Álvaro 
Becker. Os artistas Cristiano Quevedo, Robledo Martins 
e Lú Schiavo, João Quintana e Cassiano Santos 

apresentaram as músicas vencedoras da primeira, 
segunda, terceira e sétima edições do Festival O Rio 
Grande Canta o Cooperativismo, além de canções 
de seus repertórios. 

MOSTRA EM SANANDUVA HOMENAGEIA 
COOPERATIVA MAJESTADE

Após percorrer o município de São Pedro do Sul, 
a Mostra chegou ao município de Sananduva, 
homenageando os 80 anos da Cooperativa Majestade. 
No Centro Comunitário da Paróquia São João Batista, 
subiram ao palco os artistas Jorge Freitas, Robledo 
Martins, Éverson Maré e Cicero Camargo, o Grupo 
Báh Q’tri, João Quintana e Grupo Parceria.

Com a presença de um público de 600 pessoas, 
os artistas apresentaram as músicas vencedoras da 
quarta, quinta, sexta e oitava edições do Festival.

O

Sescoop/RS promove 
Mostra O Rio Grande 
Canta o Cooperativismo

Sobre o Festival O Rio Grande 
Canta o Cooperativismo
Com o objetivo de promover a integração das comunidades cooperativistas 
do Rio Grande do Sul e os princípios e os valores do cooperativismo através da música, 
o Festival O Rio Grande Canta o Cooperativismo já percorreu 37 municípios e esteve presente em diversas 
regiões do Estado, reunindo um público de 70.400 pessoas, que prestigiaram todas as etapas das oito 
edições realizadas.
Realizado desde 2007, com a promoção do Sescoop/RS e o apoio das cooperativas locais, o Festival contou com 
a participação de 1.923 artistas, 1.371 músicas recebidas para triagem e 104 músicas gravadas em CD e DVD, 
levando a arte e cultura cooperativista para diversas comunidades do Estado.
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Top 100 anos de Encantado 
homenageia cidadãos e instituições

O município de Encantado, localizado na 
região do Vale do Taquari, celebrou no dia 

20 de novembro, o Troféu Top 100 anos de 
Encantado. O evento, promovido pela Associação 
de Desenvolvimento Comunitário de Encantado, 
prestou homenagem a 100 personalidades, 
instituições e organizações que contribuíram e 
marcaram a história do local e região. Entre os 
homenageados, destaque para o diretor técnico 
sindical da Ocergs e presidente da Uniodonto 
Federação, Irno Augusto Pretto.

O dirigente cooperativista possui um vínculo e 
uma relação de trabalho e serviços prestados à 
comunidade. Formado em Odontologia, atuou 

O
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Também foram homenageados representantes da Cosuel – Dália Alimentos, do Governo do RS e do Sicredi Região 
dos Vales

Trabalhadores do Programa Todos Somos Porto Alegre recebem certificado 
do Sescoop/RS
Com o objetivo de capacitar e qualificar profissionais para conduzir de forma adequada os processos de 

trabalho em cooperativas de reciclagem, o Sescoop/RS, em parceria com a Prefeitura Municipal de Porto Alegre, 
entregou no dia 20 de novembro, no Centro de Formação Profissional Cooperativista, na capital, os certificados do 
Curso de Capacitação em Gestão para Unidades de Triagem. O curso faz parte do Programa Todos Somos Porto 
Alegre e foi ministrado pela Cooperativa Educacional Coopeeb.

Audiência Pública debate participação de cooperativas em licitações
A participação de cooperativas de Trabalho em processos licitatórios foi o assunto principal da audiência 
pública realizada no dia 11 de novembro, na Câmara dos Deputados, em Brasília (DF). O coordenador jurídico 

do Sistema Ocergs-Sescoop/RS, Tiago Machado, representou o Sistema OCB durante a audiência pública.

Projeto de Cooperação bilateral do Sescoop/RS com a DGRV é apresentado 
em Brasília

O presidente do Sistema Ocergs-Sescoop/RS, Vergilio Perius, o diretor do projeto de cooperação da 
Confederação das Cooperativas da Alemanha (DGRV) com o Sescoop/RS, Arno Boerger, e o diretor de Projetos 
Internacionais da DGRV, Christoph Plessow, estiveram no Congresso Nacional, em Brasília (DF), no dia 23 de 
novembro, onde apresentaram os resultados do projeto no Rio Grande do Sul para o deputado federal e vice-
presidente da Frente Parlamentar de Apoio ao Cooperativismo do Congresso Nacional (Frencoop), Giovani 
Cherini, e para a senadora Ana Amélia Lemos.

durante 45 anos no município e foi o proprietário 
da primeira clínica de Raio X do Vale do Taquari.

TRAJETÓRIA POLÍTICA
Pretto atuou como vereador de Encantado entre 

1992 e 2004, quando assumiu também o cargo de 
secretário da Saúde e implantou no hospital da 
cidade o Pronto Socorro 24hs, gratuito, além de 
idealizar a construção do Centro Oftalmológico 
Regional, onde foi realizada a primeira cirurgia de 
transplante de córnea da região. “Valeu a pena tudo 
o que eu fiz em prol da comunidade. As pessoas 
homenageadas ou reconhecidas tiveram um perfil 
de doação à comunidade, amor ao próximo, à cidade”, 
ressaltou Pretto.



COMUNICAÇÃO DIGITAL E RELAÇÃO DA IMPRENSA COM O COOPERATIVISMO 
FORAM TEMAS DO ENCONTRO DE COMUNICADORES DO SESCOOP/RS

Sescoop/RS realiza 
Encontro de 
Comunicadores
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om o tema “Comunicação Digital e a Relação 
da Imprensa com o Cooperativismo”, o 

Sescoop/RS promoveu no dia 1° dezembro, em Porto 
Alegre, o Encontro Estadual de Comunicação 
Cooperativista. Com o objetivo de promover um 
debate sobre a influência das mídias digitais nas 
estratégias de comunicação das cooperativas e a 
relação da imprensa com o cooperativismo, o evento 
reuniu cerca de 60 pessoas.

NOVO CONCEITO 
DA COMUNICAÇÃO DIGITAL

O jornalista e publicitário, Roberto Andrade, mi-
nistrou palestra com o tema Cidadania Online, a 
Nova Comunicação nas Plataformas Web & Mobile.

Segundo ele, o jornalismo está migrando para 
uma plataforma diferente, porque os profissionais 
de comunicação ganharam poder de publicação, 
influenciados pela disseminação de conteúdos 
através das redes e mídias sociais. O palestrante 
ressaltou que nas plataformas de comunicação 
digital as ferramentas e a capacidade de informação, 
de comunicação e de produção de conteúdo são 

C

Relação da Imprensa com o Cooperativismo foi o tema do painel que reuniu os jornalistas Gisele Loeblein (e), Daniela 
Lemke (segunda da esquerda para direita), André Machado (terceiro da esquerda para direita) e Juremir Machado (d)

muito dinâmicas. “Agilidade é tudo na comunicação 
digital”, destacou.

RELAÇÃO DA IMPRENSA 
COM O COOPERATIVISMO

Na sequência, o painel “Relação da Imprensa com 
o Cooperativismo” debateu sobre a forma como o 
profissional da área de comunicação da cooperativa 
deve se relacionar com a imprensa.

Com a mediação da gerente de Comunicação da 
OCB, Daniela Lemke, o painel trouxe como debatedores 
o cronista do Correio do Povo, Juremir Machado, a 
jornalista e colunista do Zero Hora, Gisele Loeblein 
e o jornalista e apresentador do Grupo Bandeirantes, 
André Machado.

Como se comunicar com o público externo, com 
a transposição adequada de termos técnicos, 
informações e números numa linguagem que possa 
ser compreendida pelo público-alvo, o conhecimento 
do perfil do veículo de comunicação e do jornalista 
que busca a informação e os horários de fechamento 
das redações foram desafios elencados pelos painelistas 
para os profissionais de comunicação das cooperativas.
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Prêmio Cooperativismo Gaúcho de 
Jornalismo premia vencedores

o dia 1º de dezembro, no Galpão Crioulo do 
Palácio Piratini, foram entregues as premiações 

do Prêmio Cooperativismo Gaúcho de Jornalismo 
2015, promovido pela Ocergs e pela Secretaria do 
Desenvolvimento Rural, Pesca e Cooperativismo 
(SDR). O Prêmio recebeu inscrições de 51 trabalhos 
jornalísticos produzidos por profissionais de veículos 
de todo o Estado, com foco no tema “A importância 
das cooperativas gaúchas para o desenvolvimento 
econômico e a inclusão social”. 

O presidente do Sistema Ocergs-Sescoop/RS, 
Vergilio Perius, e o secretário de Desenvolvimento 
Rural, Pesca e Cooperativismo, Tarcisio Minetto, 
agradeceram a participação da imprensa e o apoio 
do governo do Estado. 

“Esse é um setor que acreditamos muito e o 
trabalho de vocês contribui diretamente para que 
toda a população gaúcha entenda o que realmente 
é o sistema cooperativista e quem são nossas 
cooperativas, que estão em crescimento contínuo, 
superando obstáculos e se tornando cada vez mais 
importantes para o desenvolvimento econômico e 
social do Rio Grande do Sul”, disse o governador do 
Estado, José Ivo Sartori, em sua saudação.

Em seu agradecimento, em nome de todos os 
agraciados, Tales Giovani Armiliato, que conquistou 
o Prêmio Especial, parabenizou os vencedores e 
defendeu que as mudanças de uma comunidade 
começam pelo trabalho. “Que venham outras edições 
para que tenhamos outras reportagens que contem 
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essas histórias que emocionam e trazem dados, para 
que possamos viver em uma sociedade mais justa, 
igualitária e fraterna”, completou.

O Prêmio teve patrocínio de Sicredi, Unimed, 
Uniodonto, Unicred e Fecoagro/RS e apoio do 
Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Rio Grande 
do Sul (Sindjors) e da Associação Riograndense de 
Imprensa (ARI).

JORNALISMO IMPRESSO

RADIOJORNALISMO

TELEJORNALISMO

PRÊMIO ESPECIAL

WEBJORNALISMO

1º lugar: Juliana Bublitz 
– Jornal Zero Hora, de Porto Alegre
2º lugar: Rodrigo Nascimento 
– Jornal O Informativo do Vale, de Lajeado

1º lugar: Dariele Gomes 
– Site do Jornal NH, de Novo Hamburgo
2º lugar: Juliana Bevilaqua dos Santos – Blog 
Rota da Boa Ideia/Rádio Gaúcha Serra, de 
Caxias do Sul

1º Lugar: Mariana Baierle Soares 
– Rádio FM Cultura/Porto Alegre
2º lugar: Isabela Caetano Kuschnir 
– Rádio Bandeirantes, de Porto Alegre

1º lugar: Mauricio Rebellato – veiculada no 
programa Campo e Lavoura, da RBS TV 
Santa Rosa

Tales Giovani Armiliato – Rádio São Francisco/
Rede Sul de Rádio, de Caxias do Sul

OS VENCEDORES
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Cooperativismo gaúcho 
recebe premiações e 
se destaca em 2015

Cooperativas do Estado do Rio Grande do Sul 

(Ocergs), somando 2,6 milhões de associados e cerca 

de 58,4 mil empregados diretos.

VERGILIO PERIUS RESSALTA 
DESENVOLVIMENTO 
SOCIOECONÔMICO DO 
COOPERATIVISMO EM 2015

Nesse sentido, o presidente do Sistema Ocergs-

Sescoop/RS, Vergilio Perius, enaltece o trabalho das 

cooperativas em prol do desenvolvimento de suas 

comunidades locais, combatendo as desigualdades 

sociais, gerando empregos, promovendo a inclusão 

social e realizando negócios de forma sustentável.

“Nunca tivemos tantas premiações, que represen-

tam o volume de crescimento econômico e social 

das cooperativas e o reconhecimento da importância 

delas no Estado. Esse cenário denota a relevância 

que o Sistema Ocergs-Sescoop/RS tem imprimido 

ao cooperativismo no Rio Grande do Sul, no sentido 

de que perante a sociedade e os governos o 

cooperativismo é uma ferramenta importante no 

desenvolvimento socioeconômico do Estado. 

Podemos dizer que o ano de 2015 foi coroado com 

êxito, na medida em que os indicadores sociais 

demonstraram mais uma vez que o cooperativismo 

cresceu em 2015 e, que em 2016, continuará na 

mesma caminhada”, disse Perius.

segmento cooperativista gaúcho tem motivos 
de sobra para comemorar os resultados 

obtidos em 2015. Apesar do cenário de instabilidade 
na economia do Brasil e da crise política do setor 
público, o cooperativismo segue sua curva de 
crescimento e desenvolvimento socioeconômico.

Com destaque em diversos ramos, as cooperativas 
gaúchas receberam premiações e foram homena-
geadas pelos trabalhos e serviços prestados ao 
longo do ano. Ao todo, entre certificados, medalhas 
e troféus, foram 350 prêmios recebidos.

Dentre as premiações recebidas durante o ano 
de 2015 destacam-se as seguintes conquistas: Marcas 
de Quem Decide, Top of Mind, Maiores e Melhores: 
as 1.000 Maiores Empresas do Brasil, Prêmio Índice 
Aneel de Satisfação do Consumidor – Prêmio IASC 
2015, Prêmio Sescoop Excelência de Gestão, Melhores 
Empresas para se Trabalhar, Carrinho AGAS, 100 
melhores Vinhos do Mundo, Prêmio Mérito Lojista, 
Prêmio Responsabilidade Social, Prêmio Top de 
Marketing, Troféu Campeador, 500 Maiores do Sul, 
Prêmio de Excelência da Saúde, Valor 1000 Maiores 
Empresas, entre outras premiações que foram 
concedidas a cooperativas, presidentes, dirigentes 
e entidades representativas do setor.

Durante o ano de 2015, o Sistema Ocergs-Sescoop/RS
atuou de forma significativa na divulgação da força 
do cooperativismo no desenvolvimento da economia 
do Estado, onde atuam cerca de 430 cooperativas 
registradas junto ao Sindicato e Organização das 
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RECEBERAM PREMIAÇÕES E FORAM HOMENAGEADAS PELOS TRABALHOS E 
SERVIÇOS PRESTADOS AO LONGO DO ANO, CONTABILIZANDO 350 PRÊMIOS
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A revista Você S/A divulgou no mês 
de outubro o ranking das 150 melhores 
empresas para se trabalhar. Ao todo, 
a publicação conta com 25 categorias 
– uma delas é “Cooperativas”. O ranking 
das 150 campeãs tem a presença de 
18 cooperativas, cinco delas com sede 
ou atuação no Rio Grande do Sul: 
Unimed Vales do Taquari e Rio Pardo 
(VTRP), Sicredi, Unimed Missões, 
Unimed Central de Serviços e 
Unimed Porto Alegre. Para chegar 
ao ranking, a equipe da revista 
utilizou um indicador chamado 
Índice de Felicidade Total (IFT), que gera uma nota e 
classifica as companhias participantes da publicação. Foram 
analisados quesitos como oportunidades de plano de carreira, 
salários, chefes parceiros e qualidade de vida.

m sua 32ª edição, o Carrinho Agas 2015, promovido 
pela Associação Gaúcha de Supermercados (Agas), 

divulgou a lista dos vencedores. Entre os agraciados, o 
destaque fica por conta das cooperativas agropecuárias 
gaúchas, premiadas em quatro das 36 categorias, em se-
tores como vitivinicultura e derivados de leite. As vinícolas 
Garibaldi e Aurora, nas categorias Espumantes e Vinhos, 
respectivamente, a Cooperativa Piá, na categoria Iogurtes 
e a Cooperativa Santa Clara, na categoria Queijos reforça-
ram o sucesso das cooperativas gaúchas. A cerimônia de 
entrega dos troféus ocorreu no dia 30 de novembro, na 
Casa NTX, em Porto Alegre.

Orlando 
Müller recebe 
distinção no 
Top Ser 
Humano 2015 
da ABRH-RS

500 Maiores 
do Sul 
 relaciona 12 
cooperativas 
gaúchas

O presidente da Central Sicredi Sul e diretor 
da Ocergs, Orlando Müller, recebeu no dia 
7 de outubro, no Grêmio Náutico União, 
em Porto Alegre, o reconhecimento da 
Associação Brasileira de Recursos Humanos 
seccional Rio Grande do Sul (ABRH-RS). O 
dirigente foi homenageado com a distinção 
Personalidade Top Ser Humano 2015.

A edição “500 Maiores do Sul”, elaborada 
pela revista Amanhã, em parceria com a 
consultoria PwC, conta com a presença de 
12 cooperativas do Estado, sendo nove do 
ramo Agropecuário, duas da Saúde e o 
uma no ramo Crédito. Aparecem na lista 
as cooperativas Sicredi – Consolidado, 
Unimed Porto Alegre, Cotrijal, Cotrisal, 
Cosuel – Dália Alimentos, Cooperativa 
Languiru, Coopatrigo, Unimed Nordeste-RS, 
Camnpal, Cotrisel, Coagrisol e Cooperativa 
Vinícola Aurora.
No ranking das 100 maiores do Rio Grande 
do Sul, 11 cooperativas aparecem na relação. 
Entre as 500 emergentes, as cooperativas 
gaúchas também marcam presença, com 
a Unimed Encosta da Serra/RS, a Unicred 
e a Certel.

Cooperativas do 
RS entre as 
melhores empresas
para se trabalhar

Carrinho Agas 
2015 premia 
cooperativas
E
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rimeira cooperativa de 
Crédito da América Latina, 

a Sicredi Pioneira RS, com sede 
na região das Hortênsias, em Nova 
Petrópolis, conquistou mais uma 
vez o troféu do Prêmio Sescoop 
Excelência de Gestão, promovido 
pelo Sistema OCB, em parceria 
com a Fundação Nacional da 
Qualidade (FNQ). A cerimônia de 
entrega aconteceu no dia 17 de 
novembro, em Brasília (DF).

Em sua segunda edição, o 
Prêmio que visa ao reconhecimento 
e ao incentivo das melhores 
práticas de gestão e governança 
de cooperativas participantes do 
Programa de Desenvolvimento da 
Gestão das Cooperativas (PDGC) 
contou com 246 cooperativas 
inscritas e reconheceu as melhores 
práticas de gestão e governança 
de 32 cooperativas de todo o País. 

Com um quadro de 110 mil 
associados e 510 colaboradores, 
a Sicredi Pioneira foi reconhecida 
na faixa Prata, representando o Rio 

Sicredi Pioneira RS é 
reconhecida com o 
Prêmio Sescoop 
Excelência de Gestão
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COOPERATIVAS GAÚCHAS CONQUISTAM PRÊMIO 
TOP DE MARKETING DA ADVB-RS 2015

As cooperativas Cosuel – Dália Alimentos (ramo Agropecuário), Central Sicredi Sul (Crédito) e Unimed Porto 
Alegre (Saúde) conquistaram, no dia 16 de novembro, o prêmio Top de Marketing da Associação dos 
Dirigentes de Marketing e Vendas do Brasil (ADVB-RS) 2015. A premiação aconteceu no dia 24 de novembro, 
no Teatro do Bourbon Country, em Porto Alegre.
No segmento Agrobusiness, a vencedora foi a Cosuel - Dália Alimentos, enquanto que a Central Sicredi Sul e a 
Unimed Porto Alegre venceram nos segmentos Finanças e Saúde, respectivamente.
Com serviços considerados inovadores em seu setor, gerando resultados tangíveis para a Cooperativa, a 
Unimed Porto Alegre também foi agraciada na categoria Especiais, como Top Inovação em Serviços.

Presidente da Cooperativa, Márcio Port (d), recebeu das mãos do embaixador 
da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura (FAO), 
Roberto Rodrigues (e), o troféu na faixa Pr ata, em solenidade realizada em 
Brasília (DF) 

Grande do Sul na premiação. O 
presidente da Cooperativa, Márcio 
Port, que esteve acompanhado do 
diretor executivo da Cooperativa, 
Solon Stahl, recebeu o troféu das 
mãos do embaixador especial do 

P Cooperativismo da Organização 
das Nações Unidas para a Alimen-
tação e Agricultura (FAO) e 
coordenador do Centro de Agro-
negócio da Fundação Getúlio 
Vargas (FGV), Roberto Rodrigues.
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Dirigentes da Cooperativa receberam a premiação em Brasília (DF)
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eferência nacional em Infraestrutura e distribuição de energia 
elétrica. É com esse status, que a Cooperativa de Distribuição 

e Geração de Energia das Missões - Cermissões, do munícipio de 
Caibaté, recebeu no dia 19 de novembro, em cerimônia realizada em 
Brasília (DF), o Prêmio Índice Aneel de Satisfação do Consumidor 
– Prêmio IASC 2015, que retrata o grau de satisfação do consumidor 
em relação à qualidade dos serviços prestados pelas distribuidoras 
de energia elétrica.

Eleita como a Melhor Permissionária de Distribuição de Energia do 
Brasil em 2014, a Cooperativa voltou a conquistar o título em 2015, 
tornando-se a Melhor Distribuidora de Energia Elétrica do Brasil pelo 
segundo ano consecutivo. 

Atuando no mercado a mais de 54 anos, a Cooperativa obteve a 
maior nota na avaliação dos entrevistados, entre as 38 cooperativas 
permissionárias do País com mais de 10 mil unidades consumidoras. 
A Cermissões sagrou-se vencedora com o índice de 83,18, conquistando 
pelo segundo ano consecutivo o Troféu e Certificado do Prêmio.

SOBRE A PESQUISA
A pesquisa foi realizada pela empresa Zaytec Brasil, entre os dias 

2 de junho e 17 de agosto de 2015. Ao todo, foram entrevistados 25.186 
consumidores residenciais, de forma presencial domiciliar, de 550 mu-
nicípios atendidos pelas 101 distribuidoras, sendo 63 concessionárias 
e 38 permissionárias.

A Unimed Porto Alegre 
recebeu no dia 18 de 

novembro, no Teatro Dante 
Barone, na capital gaúcha, o 
Troféu Destaque RS, na 
categoria “Sociedades 
Cooperativas”, concedido pela 
Comissão Mista Organizadora do 
Prêmio de Responsabilidade 
Social da Assembleia Legislativa 
do Rio Grande do Sul (ALRS). 
Além da Cooperativa de Saúde, 
quatro cooperativas receberam a 
Medalha de Responsabilidade 
Social e outras 20  foram 
agraciadas com o certificado.

Até 2019, o quadro 
funcional da Unimed 

Nordeste-RS saltará de 1.950 
para 2.700 funcionários.
Na contramão da crise 
econômica pela qual o País 
passa no momento, a 
Cooperativa anuncia a abertura 
de 750 novas vagas já a partir do 
começo de 2016, um ano antes 
da ocupação dos pavimentos 
que entrarão em funcionamento 
em 2017. Ao longo desse período 
todo, os maiores volumes de 
contratações – a maior parte 
delas de profissionais da área da 
saúde – ocorrerão no final dos 
anos de 2016, 2017 e 2018. 

No mês de outubro, uma 
comitiva de representantes 

de cooperativas peruanas de café 
e frutas visitou a Cooperativa 
Languiru e propriedade de 
associado. Liderados pelo padre 
José De Bernardi, da Emprende 
Ideas Perú (associação composta 
por 17 instituições educativas, 
cooperativas e políticas do Peru), 
o grupo com 30 pessoas foi 
recebido pelo vice-presidente 
Renato Kreimeier no dia 8 de 
outubro e, no dia 10, visitou a 
propriedade do associado Vitor 
Ahlert, no município de 
Westfália. A visita teve como 
objetivo a troca de informações, 
com o intuito de levar bons 
exemplos do cooperativismo 
brasileiro para o Peru.

Cermissões é 
destaque no 
Prêmio IASC 2015
R
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FecoAgro/RS promoveu no dia 28 de outubro um encontro com 
presidentes e conselheiros de cooperativas do ramo Agropecuário, 

no Centro de Formação Profissional Cooperativista, em Porto Alegre. 
Pela manhã, o conselho administrativo e presidentes de algumas 

cooperativas participaram de uma reunião de trabalho, em que discu-
tiram sobre linhas de financiamento para cooperativas com dificulda-
des de acesso ao crédito, alternativas de garantias e condicionalidades 
de acesso ao crédito.

À tarde, após a abertura feita pelo presidente da Federação, Paulo 
Pires, o consultor da Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB), 
Gerardo Fontelles, ministrou a palestra “Conjuntura Macroeconômica 
Brasileira e os Seus Reflexos nas Cooperativas de Produção Agropecuárias”. 

Ao todo, estiveram representadas 16 cooperativas agropecuárias 
do Estado. O evento também contou com a presença do coordena-
dor do ramo Agropecuário do Sistema OCB, Paulo Cézar Dias do 
Nascimento Júnior.

No dia 12 de novembro, a 
Cootravipa (Cooperativa 

de Trabalhadores Autônomos 
das Vilas de Porto Alegre) 
recebeu a visita do senador 
Paulo Paim (RS), presidente da 
Comissão de Direitos Humanos 
e Legislação Participativa 
(CDH) do Senado Federal. A 
reunião foi realizada para 
debater a posição das 
cooperativas de Trabalho no 
Projeto da Câmara (PLC) 
30/2015, que dispõe sobre os 
contratos  de terceirização. 

A Unimed Nordeste 
lançou, em outubro, a 

Campanha Todos Contra a 
Hipertensão para enfatizar os 
perigos de manter a pressão 
acima de 12x8. A ideia se 
baseia no Perfil 
Epidemiológico e Nosológico 
dos Beneficiários da Unimed 
Nordeste-RS.

A FecoAgro/RS realizou 
no dia 12 de novembro, na 

sede da CCGL, em Cruz Alta, o 
encontro dos comunicadores 
das cooperativas 
agropecuárias associadas da 
entidade. O doutor em 
comunicação Dado Schneider 
foi o palestrante do evento, 
que também contou com a 
apresentação do trabalho de 
comunicação da FecoAgro/RS 
e debate para criar uma 
comunicação integrada entre 
as cooperativas.

No dia 10 de novembro, 
em Santo Antônio da 

Patrulha, o Sicredi Nordeste RS 
realizou o “Encontro com a 
Mídia”. O evento reuniu mais 
de 50 profissionais da 
imprensa e teve como objetivo 
buscar maior aproximação da 
Cooperativa com os veículos 
de comunicação da área de 
ação da cooperativa.

Cooperativas 
Agropecuárias 
debatem sobre 
o futuro do setor

Para marcar seus 35 anos, a Central Sicredi Sul, promoveu no dia 29 
de outubro, no Hotel Plaza São Rafael, em Porto Alegre, um jantar 
comemorativo que reuniu os presidentes e executivos das 42 cooperativas 
filiadas do Rio Grande do Sul e Santa Catarina; representantes dos governos 
estaduais de RS e SC, de entidades empresariais, técnicas e de pesquisa, 
os seus ex-presidentes, representantes do Banco Central, da OCB, Sistema 
Ocergs-Sescoop/RS e de parceiros estratégicos. Na ocasião, a Central 
Sicredi Sul prestou suas homenagens a todas pessoas e parceiros que 
fizeram parte de sua história, com a entrega do Troféu Intercooperação.

Central Sicredi Sul 
comemora 35 anos

A

Ao todo, foram representadas 16 cooperativas agropecuárias do Estado
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o dia 10 de dezembro, a Cosoel - Dália Alimentos inaugurou um 
projeto único na América Latina, onde robôs são os responsáveis 

pela ordenha dos animais. O projeto associativo possui 16 produtores 
de leite associados e recebeu investimento de R$ 5 milhões, financiados 
pela Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), que é vinculada ao Mi-
nistério da Ciência e Tecnologia. O projeto está localizado na comuni-
dade de Linha Tigrinho Baixo, em Nova Bréscia. Outros três encontram-
-se em fase de construção nos municípios de Roca Sales, Arroio do Meio 
e Candelária.

O pavilhão tem capacidade para 262 animais. A produção atual é 
de 2,5 mil litros, com estimativa de atingir 6,5 mil litros em sua capa-
cidade máxima.

Em quatro anos, a Dália projeta que essa unidade atingirá a média 
de 30 litros de leite vaca/dia, o que dará o montante de 9.150 litros por 
lactação/vaca, faixa dos maiores produtores de leite do mundo. Com 
essa cifra, o crescimento de receita de cada município com arrecada-
ção de impostos poderá aumentar em cerca de 168%.

Nova era na 
atividade leiteira

O presidente da Creral, Alderi 
do Prado, assinou no dia 26 de 
novembro, em Porto Alegre, o 
financiamento que garante os 
recursos para a construção da Usina 
Termelétrica São Sepé. O montante 
de R$ 40 milhões será liberado pelo 
Banco Regional de Desenvolvimento 
do Extremo Sul (BRDE), por meio 

Creral assina fi nancimento
para terme létrica

do programa de incentivo à produção 
e consumo sustentáveis. 

A construção da termelétrica 
tem previsão para começar no pri-
meiro semestre de 2016 e deverá 
estar em operação no final de 2017. 
A previsão é que o empreendimen-
to gere cerca de 350 empregos di-
retos e indiretos inicialmente.

N

A Unimed Litoral Sul deu 
início no dia 23 de 

novembro ao projeto social 
Mãos do Bem, que será 
desenvolvido através de aulas 
de corte e costura com as 
apenadas da Penitenciária 
Estadual de Rio Grande 
– Perg. Entre outros objetivos, 
a ideia é mostrar a capacidade 
individual e coletiva, e 
contribuir para a reinserção 
social das apenadas.

Em evento realizado em 
sua sede social, em 

Teutônia, a Cooperativa 
Languiru comemorou no dia 13 
de novembro seus 60 anos. 
Durante as festividades, a 
Cooperativa reconheceu a 
importância de seus 
fundadores e prestou uma 
homenagem aos ainda vivos, 
que receberam das mãos dos 
dirigentes da Cooperativa uma 
placa comemorativa.

As perspectivas sobre os 
cenários político e 

econômico e as projeções e 
desafios para 2016 foram os 
assuntos debatidos no 
5º Seminário de Tendências 
Econômicas, promovido pela 
Sicredi União Metropolitana 
RS, no dia 26 de novembro. 
O evento teve como objetivo 
apoiar os associados no seu 
desenvolvimento pessoal e 
profissional.

O grupo musical Los 3 
Plantados lançou em 

novembro uma campanha de 
incentivo a doação de órgãos 
promovida pela Unicred Porto 
Alegre. Com o mote “O melhor 
instrumento é a voz”, o 
objetivo da Cooperativa, que 
completou 25 anos em julho, é 
o engajamento do maior 
número de pessoas na causa 
para compartilharem o seu 
desejo de ser um doador.
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COM O OBJETIVO DE DISCUTIR OS CENÁRIOS ECONÔMICOS E APRESENTAR 
MODELOS DE GESTÃO COOPERATIVA, O SESCOOP/RS PROMOVEU, NOS DIAS 8 E 9 

DE OUTUBRO, O 4º ENCONTRO DE PRESIDENTES E DIRIGENTES DE 
COOPERATIVAS (EPECOOP), NO WEIAND HOTEL, EM LAJEADO

os dias 8 e 9 de outubro, o Serviço Nacional de Aprendizagem do 
Cooperativismo do Estado do Rio Grande do Sul (Sescoop/RS) 

promoveu o 4º Encontro de Presidentes e Executivos de Cooperativas 
(Epecoop), no município de Lajeado, no Weiand Hotel. Em 2015, com 
o objetivo de discutir os cenários econômicos e apresentar modelos 
de gestão cooperativa, o evento abordou diversos temas como Cená-
rios Econômicos, Sucessão Familiar e Empresarial, Modelos de Gestão 
em Cooperativas e Liderança e Gestão.

A abertura do evento foi realizada pelo presidente da FecoAgro/RS 
e diretor-secretário da Ocergs, Paulo Pires, que em nome da diretoria da 
entidade agradeceu a todos e falou sobre a missão do evento. “Desejamos 
que nós, cooperativas dos mais diferentes ramos, possamos promover uma 
integração e interação a toda a sociedade urbana e rural para que compreen-
dam que no cooperativismo há a saída mais viável para a crise em que nos en-
contramos”, disse Pires.

Em seguida, o presidente do Sistema Ocergs-Sescoop/RS, Vergilio Perius, apre-
sentou números expressivos do cooperativismo e agradeceu a todos a presença, afirman-
do que a presença de todos representa o poder de união do cooperativismo. “Vamos nesse 
evento conhecer e analisar os cenários econômicos do nosso Estado, para então, com mais sabedo-
ria, melhor gestão, governança, ética e responsabilidade social, desvendar os caminhos que levam à supe-
ração de nossas dificuldades”, afirmou.

Na sequência, o prefeito do município de Lajeado, Luis Fernando Schmidt, o secretário do Desenvolvi-
mento Rural, Pesca e Cooperativismo, Tarcisio Minetto, o deputado Elton Weber, representando o presi-
dente da Assembleia Legislativa, Edson Brum, e os 55 deputados da Frencoop estadual, saudaram a todos 
e comentaram sobre a importância das discussões promovidas pelo evento e do cooperativismo no de-
senvolvimento econômico e social do Estado. 

CENÁRIOS ECONÔMICOS E SUCESSÃO FAMILIAR E EMPRESARIAL
No primeiro dia, os participantes assistiram duas palestras sobre temas relevantes para o setor. No 

primeiro painel da tarde, o economista da UFRGS, Antônio Carlos Fraquelli, abordou os Cenários Econômicos 
e dividiu sua apresentação em um contexto internacional e a situação brasileira, analisando a conjuntura 
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Sescoop/RS 
promove a 
4ª edição 
do Epecoop



O economista da UFRGS, Antônio Carlos Fraquelli, abordou os Cenários Econômicos 
internacional e nacional, analisando a conjuntura econômica nos dois cenários

econômica nos dois cenários. Fraquelli discorreu sobre as realidades vividas desde 
a década de 80 e traçou um comparativo com a situação atual. Tratou ainda 

sobre o Acordo de Associação Transpacífico e qual o impacto dele para a 
economia brasileira. Sobre a situação atual de nossa economia, o economista 

analisou a hipótese de impeachment e as polêmicas em torno das saídas 
para a crise que vivemos. “Temos tudo para avançar, mas essa possibilidade 
passa por uma questão política”, completou.

O painel foi coordenado pelo presidente do Sistema Ocergs-
Sescoop/RS, Vergilio Perius e teve como debatedores o presidente da 
FecoAgro/RS, Paulo Pires; da Fecoergs, Jânio Stefanello e o CEO do 
Banco Cooperativo Sicredi, Edson Georges Nassar. O executivo do 
Sicredi disse em sua participação que mesmo em momentos de crise 
temos que ser protagonistas da situação, pois um líder precisa chegar 
em sua cooperativa e dizer aos seus liderados o que fazer e como agir.

A segunda palestra tratou do tema Sucessão Familiar e Empresarial, 
com o professor de Direito da PUC/RS, Alexandre Pasqualini, sob a 
coordenação do presidente da Uniodonto Federação e diretor técnico 

sindical da Ocergs, Irno Pretto.
Pasqualini dividiu sua apresentação em três momentos, enfatizando 

a transferência de patrimônios na sucessão familiar e empresarial, a 
importância da família e as boas práticas de sucessão. Ele destacou a 

ineficiência da maior parte de transferência de patrimônios e a importância 
e a sobreposição da família diante da transferência de patrimônios. Segundo 

ele, isto é a premissa básica para o sucesso no processo de sucessão familiar. 
“Mais importante que o patrimônio é a família”, complementou Pasqualini. 
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Estiveram presentes na cerimônia de abertura, o presidente do Sistema Ocergs-Sescoop/RS, Vergilio Perius; diretor 
técnico sindical da Ocergs, Irno Pretto; o secretário da Agricultura, Ernani Polo; Tânia Zanella, representando o 
presidente do Sistema OCB, Márcio Lopes de Freitas; o assessor da diretoria do BRDE, Paulo Roberto da Silva; o 
presidente da Organização das Cooperativas do Mato Grosso, Onofre Cezário; o secretário do Trabalho e 
Desenvolvimento Social, Miki Breier. E ainda, a diretoria da Ocergs: Orlando Müller, Margaret Cunha, Valdir Feller, 
Jânio Stefanello e Abel Paré.



SESCOOPRS.COOP.BR • OUT/NOV/DEZ • 2015SESCOSESCOSESCOESCOOSESCOOPRS.OPRS.OPRS.OPRS.PRS.R COOP.COOP.COOP.COOPCOOPOOP BR •BR •BR •BR •R •BR • OUT/NOUT/NOUT/NOUT/NOUT/N/ OV/DEOV/DEOV/DEOV/DED Z • 2Z • Z • 2Z • 20150150150150120 AÇÃO COOPERATIVISTA PARA UM MUNDO MELHOR

C
A

P
A

SESCOOPRS.COOP.BR • OUT/NOV/DEZ • 2015

IMPACTO ECONÔMICO E 
SOCIAL DAS 
COOPERATIVAS 
AGROPECUÁRIAS DO RS

A palestra de encerramento 
do primeiro dia do Epecoop 
contou com a apresentação da 
graduada Paola Richter Londero 
(USP) e a participação do seu 
professor orientador, Sigismundo 
Bialoskorski Neto (USP), sob a 
coordenação do presidente da 
FecoAgro/RS, Paulo Pires. Sob o 
tema “A demonstração do valor 
adicionado como instrumento de 
ev i d e n c i a ç ã o  d o  i m p a c to 
econômico e social das coopera-
tivas agropecuárias do Rio Grande 
do Sul”, Paola apresentou a origem 
do estudo e o método desenvolvido 
por ela para demonstrar o impacto 
social e econômico das coope-
rativas nas comunidades em que 
atuam. “Precisamos evidenciar a 
singularidade das cooperativas 
através da contabilidade, mas 
também de outras formas. As 
cooperativas são diferentes. Elas 
se preocupam com o social”.

E ainda, apresentou valores 
como as riquezas geradas pelas 
cooperativas e os percentuais 
distribuídos entre os cooperados, 
para benefícios fiscais e assistência 
educacional e o alto percentual 
destinado ao governo. “Desen-
volvemos um método para mostrar 
o impacto econômico e social das 
cooperativas. Precisamos fazer um 
esforço para que o demonstrativo 
se torne algo regulamentado e não 
somente uma adaptação que vem 
das outras instituições com 
finalidades lucrativas e que demons-
tre a força do cooperativismo. 
Estamos realizando um esforço para 
que os princípios do cooperativismo 
sejam valorizados”, finalizou.

PROGRAMAÇÃO 
ESPECIAL

Paralelamente às palestras e 
painéis sobre Gestão e Governança 

Cooperativa, as acompanhantes 
dos dirigentes e presidentes de 
cooperativas gaúchas participaram 
de uma programação especial. Na 
ocasião, elas assistiram à palestra 
da analista técnica do Sescoop/RS, 
Ubiracy Ávila, sobre “O papel da 
mulher como protagonista no 
cooperativismo”. Além disso, 
p a r t i c i p a r a m  t a m b é m  d e 

dinâmicas de grupo sobre a 
conscientização da importância 
da prevenção do Câncer de Mama, 
através da Campanha Outubro 
Rosa .  E las  t raba lharam na 
produção de um documento sobre 
a participação da mulher no 
cooperativismo, que foi apresen-
tado ao final do evento, no dia 
9 de outubro.
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À noite, os participantes prestigiaram o show do cantor 
tradicionalista Elton Saldanha, no jantar oferecido pela Ocergs
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O segundo dia do 4° Epecoop 
reservou um espaço para a apre-
sentação de modelos de gestão 
cooperativa. Os trabalhos foram 
abertos pelo coordenador do pai-
nel, o presidente da Central Sicredi 
Sul e diretor da Ocergs, Orlando 
Borges Müller. O primeiro palestran-
te do dia foi o presidente da Unimed 
VTRP, Aldo Pricladnitzki, que expla-
nou sobre os números, a missão, os 
valores e a estrutura de governan-
ça da Cooperativa de Saúde.

VISÃO SISTÊMICA 
DO SICREDI

R e c o n h e c i d a  n o  s e t o r  
cooperativista como case de 
sucesso empresarial e cooperativo, 
a visão sistêmica de trabalho do 
Sicredi foi tema da palestra do 
diretor executivo da Central Sicredi 
Sul, Gerson Seefeld. Ele apresentou 
um panorama das decisões 
estratégicas que foram implemen-
tadas para o sucesso do Sicredi. 
Dentro desse quadro, Seefeld 
destacou a formação de parcerias, 
a organização em forma de 

Sistema, a instituição de um 
estatuto padrão para o Sistema, 
dentre outras medidas.

CASE DA COTRISUL 
DESTACA EXPANSÃO VIA 
FINANCIAMENTO AO 
PRODUTOR

A terceira palestra do primeiro 
painel do dia ficou a cargo do vice-
presidente da Cotrisul, Gilberto da 
Fontoura. O dirigente da Cooperativa 
Agropecuária de Caçapava do Sul 
disse que apesar da região na qual 
a Cotrisul está localizada possuir 
25% da população gaúcha, ela 
contribui com 15% do PIB do Rio 
Grande do Sul. Fontoura afirmou 
que atualmente a Cooperativa conta 
com aproximadamente 300 
colaboradores e atende cerca de 
1.200 associados. 

LIDERANÇA E GESTÃO 
EM TEMPOS DIFÍCEIS

A palestra com o professor da 
Universidade Dom Cabral, Eugênio 
Mussak, encerrou o Encontro no dia 
9 de outubro. Sob o tema “Liderança 

e gestão em tempos difíceis”, 
Mussak apresentou diversas 
alternativas para o enfrenta-
mento de uma crise, defen-
dendo principalmente a ideia de 
que é em momentos de crise que 
podem ser encontradas as melhores 
oportunidades de uma empresa. 

Após apresentar algumas 
teorias, ele indicou caminhos a 
seguir em uma gestão de crise, 
defendendo que a postura é o 
aspecto mais importante e o resto 
é consequência dela. E encerrou 
comentando sobre a importância 
de eventos como o 4º Epecoop. 
“Esse encontro promove a reflexão 
de quem vocês são e de quem vocês 
querem se tornar. Quem está aqui, 
não está esperando as coisas 
acontecerem. Está fazendo”.

Participou como coordenador 
do painel o presidente do Sistema, 
Vergilio Perius e como debatedores 
o diretor administrativo da Santa 
Clara ,  Alexandre Guerra ,  o  
presidente da Cotrijal, Nei Mânica, 
e o presidente da Coopeeb e diretor 
da Ocergs, Valdir Feller.
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Eugênio Mussak encerrou o Encontro no segundo dia do evento, com palestra sob o tema 
“Liderança e gestão em tempos difíceis”
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creditar nos princípios e valores do coopera-
tivismo, com responsabilidade social e ações

no presente para a consttru ãção dede uumm fufututuroro mmelelhohorr.
Assim pode ser descrito o Projeto Criança Dália,
desenvolvido pela Cooperativa de Suinocultores de
Encantado (Cosuel) – Dália Alimentos. Voltado para
crianças de zero a 12 anos, o projeto beneficiou mais
ded  16 6 mimil crianças no Rio Grande do Sul nos últimos
quatro anonoss  e e conta com o apoio do Serviço Nacional
dede AAprp endizagem do Coopeperaratitivivismsmoo dodo EEststadado o do
RiRio Grande do Sul (Sescoop/R/RS)S).

Com os objetivos de proporcionar ate dndiimentto
gratuito de natureza educacional, cultural, de saúde
e lazer e apoiar projetos de instituições voltados ao
cuidid dado e ao apoiio a c irianças em sititua ãção dde v lul-
nerabilidade, a iniciativa conquistou em 2015 o prê-
mio Top de Marketingngg AADVDVB/B/RSRS, nana ccatategegororiaia
AgAgAgrorobubussssininesesss – ReRespspononsasabibililidadadede SSocociaiall.

Um reconhecimenttoo aoao ttrarababalhlhoo dedesesenvnvololvividodo
pelaa CCoooperativa, que entre 2012 e 2015 envovolvlveueu

A
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621 empregados, 662 voluntários e beneficiou 16.292 
crianças e 31 entidades. Ao todo, foram distribuídos 
nesse período 6.142 kits escolares e investidos mais 
de R$ 500 mil.

Entre as entidades beneficiadas pelas ações do 
programa, está o Instituto do Câncer Infantil RS 
(ICI-RS). “O apoio que o Instituto do Câncer Infantil 
recebeu do Projeto Criança Dália irá contribuir 
diretamente com a missão da instituição de ‘Salvar 
Vidas’. Temos muito orgulho desta empresa que se 
preocupa coma a causa do câncer infanto-juvenil e 
estimula a responsabilidade social entre seus 
colaboradores, diretoria e cooperados, assim fazendo 
parte da nossa ‘Estrada dos Tijolinhos Amarelos’, 
que simboliza o caminho da cura”, afirma a gerente 
institucional do ICI-RS, Valéria Foltetto.

HISTÓRIA DO PROJETO
Criado em 1998, a partir da iniciativa de um 

grupo de empregados da Cooperativa, o projeto foi 

Natal Criança Dália, realizado no dia 13 de dezembro, contou com a participação de seis mil pessoas, em  Arroio do Meio/RS
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PROJETO CRIANÇA DÁLIA INVESTE NAS NOVAS 
GERAÇÕESES E BENEFICIA MAIS DE 16 MIL CRIANÇAS 

NOS ÚLTIMOS QUATRO ANOS
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Doação de berço ao hospital do município 
de Progresso/RS

estruturado inicialmente com a ideia de recolher uma 
contribuição mensal dos empregados da Cosuel 
para a realização de evento anual no Dia das Crianças, 
em Encantado, para os filhos dos próprios empre-
gados da Cooperativa. 

O que no início era para ser um projeto com uma 
finalidade específica, acabou se tornando um case 
de sucesso, ao ajudar inúmeras instituições, realizar 
eventos em vários municípios, arrecadar e distribuir 
doações para organizações regionais e estaduais. A 
captação de recursos passou a contar também com 
a participação dos associados da Cooperativa, que 
contribuem de forma espontânea.

Em 2012, antes de abraçar a ideia como uma ação 
estratégica corporativa, a Dália começou a apoiar o 
projeto, sem, naquele momento, fazer qualquer tipo 
de vinculação à marca em sua comunicação institu-
cional. A partir de 2012, a Cooperativa dobrou o va-
lor das arrecadações mensais do projeto, o que re-
presentou a ampliação das ações e possibilitou be-
neficiar um número maior de crianças.

ESTRATÉGIA DE MARCA
A partir de 2013, quando definiu o Projeto Criança 

como uma ação estratégica da marca Dália 
Alimentos, a Cooperativa assumiu o desafio e os riscos 
de associar o projeto a sua marca. Naquele momento, 
o projeto já crescia exponencialmente e envolvia cada 
vez mais um número maior de empregados e 
associados da Cosuel. 

“O Projeto Criança Dália foi criado através de 
uma iniciativa de funcionários da Cooperativa, 
ganhando, mais adiante, a adesão também de 
produtores associados. Com o passar do tempo 
tomou grandes proporções e hoje conta com 
recursos próprios, também fruto de um fundo 
composto por 1,5% das sobras líquidas da Cooperativa, 
proveniente do Ato Cooperativo. Este valor está 
sendo investido em diversas ações em âmbito 
educacional, cultural, ambiental e de saúde nos 130 
municípios em que a Dália Alimentos está presente”, 
explica o presidente do Conselho Administrativo 
da Cosuel, Gilberto Piccinini.

Com um modelo de gestão estruturado, o Projeto 
Criança Dália conta com um Comitê Organizador e 
um Regulamento específico. O número de crianças 
beneficiadas pelas ações do programa cresceu 
exponencialmente nos últimos anos, passando de 
2.163, em 2012, para 9.413, em 2015.

Para a presidente da Casa Anjos Voluntários, 
Isamar Ordovás Sartori, umas das entidades 
beneficiadas pelo programa, a participação no Projeto 
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Criança Dália é importante e é uma das melhores 
coisas que já aconteceram para a instituição. 
“A Dália está nos dando um voto de confiança muito 
importante, pois assim vamos poder dar continuidade 
ao nosso trabalho de forma estruturada. Disponibilizar 
oficinas e atividades culturais às crianças em situação 
de vulnerabilidade é uma forma de fazê-los enxergar 
que há um mundo diferente, melhor e possível”, 
destaca Isamar.

Somente em 2015, através de um Fundo 
constituído com este propósito, o 
investimento ultrapassa R$ 400 mil em 
eventos culturais, de saúde, de lazer e em 
projetos de instituições voltadas ao amparo 
de crianças em situação de vulnerabilidade. 

Além de contar com doações mensais dos 
empregados da Cooperativa e contribuições 
espontâneas dos associados, a captação de 
recursos do projeto também conta com a 
destinação do percentual de 1,5% das sobras 
líquidas da Cooperativa, provenientes do Ato 
Cooperativo, e colaborações das pessoas das 
comunidades, que podem adquirir uma camiseta 
temática com o slogan “Eu apoio esta ideia”.

A contabilização e controle dos recursos 
arrecadados é responsabilidade da área 
contábil da Dália, em contas específicas e 
sistemática de liberação e controle previstas 
no regulamento do Fundo de Reserva Criança 
Dália, documento aprovado pelo Conselho de 
Administração da Cooperativa.
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MÁRIO DE CONTO

TDOUTDOUTOR EM DIREEITE O PEELAA UNNISINOSNOSS. COOCOOCOORDENDENADDDOR DEEE ENNNSINNO, PESSSQUISA E EE EE EXXTENX SÃO DAA FACULDADEE
DE TDE ECNOLOOGIOGIAA DO COOOPERAPER TIVISMO SMOSMO – EEESCOOPCOO . GERENTRENN E JUJURÍDICOOO DO SISSTEMA OCERGS--SESCOOP/RS

or ocasião da recente missão da diretoria da 
Ocergs à Alemanha com o intuito de conhe-

cer e estabelecer relações com o sistema represen-
tativo do Cooperativismo daquele país, apresenta-
-se adequada a apresentação de breve comparati-
vo entre os sistemas alemão e brasileiro no que
concerne especificamente à questão da Auditoria
em Cooperativas. 

1.  O SURGIMENTO DO COOPERATIVISMO
ALEMÃO E DE SEU SISTEMA
DE REPRESENTAÇÃO
Na Alemanha, as cooperativas surgiram há mais

de 160 anos como reação aos problemas sociais e
econômicos enfrentados pelo país, atuando
inicialmente na captação de poupanças e concessão
de microcréditos, figurando entre as primeiras
instituições microfinanceiras do mundo. Os fundadores
do cooperativismo alemão foram Friedrich Wihelm
Raiffeisen (1818-1888) e Hermann Schulze-Delitzsch
(1808-1883).

Raiffeisen trabalhou em áreas rurais e lutou con-
tra a pobreza através de entidades de caridade, po-
rém através delas não obteve resultados sustentá-
veis. Desenvolveu o princípio da autoajuda. Em 1864
Raiffeisen criou a primeira cooperativa de Crédito,

ponto de partida para as empresas cooperativas.
Schulze-Delitzsch trabalhou em áreas urbanas, com
enfoque similar a Raiffeisen. Estabeleceu a organi-
zação de estabelecimentos de autoajuda para ma-
nufaturas e pequenas empresas urbanas em coope-
rativas denominadas Volksbank. 

Em 1889 foi aprovada a Lei de Cooperativas (GenG)
e em 1934 ocorreu modificação da referida lei, trans-
ferindo a auditoria obrigatória a cargo das federa-
ções cooperativas, então organizadas em dois sis-
temas: Cooperativas Raiffeisen e Volksbank.

Conforme determina o parágrafo 54 da Lei Coo-
perativista Alemã1, “a cooperativa deve pertencer a
uma Federação a qual o direito de auditoria é con-
ferido”, devendo ainda se submeter à Auditoria para
“efeitos de determinar as circunstâncias econômicas
e da regularidade da gestão, as instituições, a situ-
ação financeira e da gestão da cooperativa, incluin-
do a liderança dos  associados, pelo menos, a cada
dois anos devem ser examinadas (...)”, conforme dis-
põe seu parágrafo 532.

A Confederação Alemã de Cooperativas - DGRV 
foi fundada em 1972 a partir da união das organiza-
ções Raiffeisen e Schultze-Delitzsch. Trata-se da or-
ganização de cúpula do sistema cooperativo alemão 
que possui duas importantes funções, sendo o órgão 

P

1 ”(…) § 54 Pflichtmitgliedschaft im Prüfungsverband Die Genossenschaft muss einem Verband angehören, dem das Prüfungsrecht ver-
liehen ist (Prüfungsverband)”. Ministério da Justiça da República Federal da Alemanha. Lei Geral de Cooperativas. Disponível em 
<http://www.gesetze-im-internet.de/geng/BJNR000550889.html# BJNR000550889BJNG007503377>. Acesso em 09-12-2015.
2 “§ 53 Pflichtprüfung (1) Zwecks Feststellung der wirtschaftlichen Verhältnisse und der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung sind 
die Einrichtungen, die Vermögenslage sowie die Geschäftsführung der Genossenschaft einschließlich der Führung der Mitgliederliste 
mindestens in jedem zweiten Geschäftsjahr zu prüfen. Bei Genossenschaften, deren Bilanzsumme 2 Millionen Euro übersteigt, muss die 
Prüfung in jedem Geschäftsjahr stattfinden”. Idem, ibidem.
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responsável pela (1) auditoria nas Cooperativas, con-
forme estabelecido na Lei das Cooperativas e pelo
(2) desenvolvimento de recursos humanos, através
da promoção da capacitação profissional e da for-
mação continuada dos associados. 

A existência de um marco legal favorável e da au-
ditoria obrigatória são reconhecidos pela DGRV
como fatores de sucesso do cooperativismo alemão.

2.  A LEI GERAL DE COOPERATIVAS
BRASILEIRAS
A Lei 5764/71,, queueue disciplina as sociedades coope-

rararativas no Brasil, eeestsstabbabelecececeee ququque a representação do
Sistema Cooperativvvisisisttat  Nacional cacacabe à Organização
das Cooperativas Brasileiras, a quemmm compete mmanteer
o registro de todas as sociedades coopopoperee ativass3. 

Quanto à auditoria, o art. 112 da Lei 57646464/7/7/ 1 dis-
põe que o Balanço Geral e o Relatório do exercíciooo
social que as cooperativas deverão encaminhar anu-
almente aos órgãos de controle serão acompanha-
dos, a juízo destes, de parecer emitido por um ser-
viço independente de auditoria credenciado pela
Organização das Cooperativas Brasileiras, sendo que
em casos especiais, tendo em vista a sede da coo-
perativa, a exigência da apresentação do parecer
pode ser dispensada4.

Cabe referir que a referência aos órgãos de
controle não encontra mais respaldo no ordenamento
jurídico, por força no disposto no art. 5º, XVIII, da
Constituição Federal5 de 1988 que encerrou o período
de intervenção do Estado em cooperativas. Não
obstante, mesmo naquele período, o Parecer de
Auditoria poderia ser exigido a critério do órgão de
controle, não havendo, efetivamente, a obrigatoriedade
de auditoria permanente em cooperativas. 

Na atualidade, a auditoria em cooperativas vem 
sendo preconizada naquilo que se consideram as “me-
lhores práticas de governança cooperativa”, notada-
mente como instrumento de gestão da cooperativa, 
bem como de assessoramento de seu Conselho Fiscal. 
Isso tem feito que muitas cooperativas insiram, em 
seus Estatutos Sociais, a obrigatoriedade de realização
de auditoria que objetiva, efetivamente, que os inte-
resses dos associados estejam alinhados com as dee-e
cisões estratégicas dos órgãos de administração.

Nesse espírito, o Projeto de Lei 519/2015,, qqque 
atualmente tramita na Câmara dos Deputadadada os, já 
menciona a auditoria quando define o “Proggggrama de
Autogestãoãoão” dedede Coooopeerativasss6, bem como atribui ao
CCConssselhhho Fiscal aaa fffaculdade dedede valer-se ee e ddedd  serviços
ddde auditoria e consultoria, cuja ccontrrtrtraaata ação deve ser 
aprovada pela assembleia gerallll7777.

Nesse sentido, não obstante à inexistência de
determinação legal às cooperativas brasileiras de
realização de auditoria (excetuando-se, obviamente,
as cooperativas que operam em mercados regulados), 
verifica-se que é crescente o número de cooperativas 
que passam a utilizar-se desse instrumento.
A comparação entre os sistemas representativos 
alemão e brasileiro evidencia que, em face da diferença
de atribuições que as duas legislações conferem aos
sistemas representativos, o papel das entidades no 
que concerne à auditoria em cooperativas é diverso.
Essa compreensão é salutar para o entendimento de
que a opção pela auditoria – e por consignar sua 
obrigatoriedade em Estatuto Social – garante maior 
estabilidade e transparência da gestão para seus 
associados. E é essa, enfim, a finalidade para qual
todas as cooperativas estão orientadas, em qualquer 
parte do mundo: a prestação, cada vez melhor, de 
serviços aos seus associados. 

3 “Art. 105. A representação do sistema cooperativista nacional cabe à Organização das Cooperativas Brasileiras - OCB, sociedade civil, 
com sede na Capital Federal, órgão técnico-consultivo do Governo, estruturada nos termos desta Lei, sem finalidade lucrativa, compe-
tindo-lhe precipuamente: a) manter neutralidade política e indiscriminação racial, religiosa e social; b) integrar todos os ramos das ati-
vidades cooperativistas; c) manter registro de todas as sociedades cooperativas que, para todos os efeitos, integram a Organização das 
Cooperativas Brasileiras - OCB; d) manter serviços de assistência geral ao sistema cooperativista, seja quanto à estrutura social, seja 
quanto aos métodos operacionais e orientação jurídica, mediante pareceres e recomendações, sujeitas, quando for o caso, à aprovação 
do Conselho Nacional de Cooperativismo - CNC; e) denunciar ao Conselho Nacional de Cooperativismo práticas nocivas ao desenvolvi-
mento cooperativista; f) opinar nos processos que lhe sejam encaminhados pelo Conselho Nacional de Cooperativismo; g) dispor de 
setores consultivos especializados, de acordo com os ramos de cooperativismo; h) fixar a política da organização com base nas propo-
sições emanadas de seus órgãos técnicos; i) exercer outras atividades inerentes à sua condição de órgão de representação e defesa do 
sistema cooperativista; j) manter relações de integração com as entidades congêneres do exterior e suas cooperativas”. Lei 5764/71. 
Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L5764.htm> Acesso em 10-12-2015.
4 “Art. 112. O Balanço Geral e o Relatório do exercício social que as cooperativas deverão encaminhar anualmente aos órgãos de contro-
le serão acompanhados, a juízo destes, de parecer emitido por um serviço independente de auditoria credenciado pela Organização das 
Cooperativas Brasileiras. Parágrafo único. Em casos especiais, tendo em vista a sede da Cooperativa, o volume de suas operações e ou-
tras circunstâncias dignas de consideração, a exigência da apresentação do parecer pode ser dispensada”. Idem, ibidem.
5 “Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes 
no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:  (...)  XVIII - a cria-
ção de associações e, na forma da lei, a de cooperativas independem de autorização, sendo vedada a interferência estatal em seu fun-
cionamento (...)”. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/consti-
tuicao/ConstituicaoCompilado.htm> Acesso em 10-12-2015.
6 “Art. 77 (...) § 3º O programa de autogestão deverá contemplar o modo de acompanhamento econômico e financeiro das cooperativas, 
das auditorias, da organização do quadro social, a capacitação e informação dos dirigentes e a forma de custeio desses serviços”. 
Câmara dos Deputados. Projeto de Lei 519/2015. Disponível em <http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/ prop_mostrarintegra;jses-
sionid=9F63E522E65FBF9EDDE4BE394F3CC3CF.proposicoesWeb1?codteor=1304491&filename=PL+519/2015> Acesso em 10-12-2015.
7 “Art. 42. O conselho fiscal poderá valer-se de serviços de auditoria e consultoria, cuja contratação deve ser aprovada pela assembleia 
geral”. Idem, ibidem.
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Presidente da Infracoop, 
da Fecoergs e da Coprel, 

Jânio Stefanello
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PRESIDENTE DA INFRACOOP, DA FECOERGS E DA COPREL, JÂNIO STEFANELLO 
É A LIDERANÇA COOPERATIVISTA ENTREVISTADA QUE CONTA 

SUA TRAJETÓRIA DE VIDA

Energia 
compartilhada na 
direção do 
cooperativismo de 
Infraestrutura

netos recebem uma grande atenção e chegaram 
para humanizar ainda mais a família, fortalecendo 
as relações familiares. Curte os netos como não 
conseguiu fazer com os filhos, segundo ele, pela 
grande carga de trabalho e envolvimento com os 
assuntos da comunidade. “Na época dos filhos, 
você está focado nos objetivos de vida, na rotina 
de atividades. Agora com os netos você consegue 
fazer algo que não fez com os filhos”, afirma 
orgulhoso. Adepto do futebol e do tênis como 
atividades físicas, lamenta ter deixado de lado 
as atividades em função de problemas no joelho. 
Hoje seu lazer é fazer churrasco com a família e 
andar a cavalo.

Os primeiros passos no cooperativismo foram 
dados em Passo Fundo e região, quando a pedido 
do pai trabalhou para a implantação do projeto 
de expansão da Coprel em uma área de 17 muni-
cípios. Essa fase de sua vida o fez abandonar a 
ideia de ser engenheiro e fez com que tomasse o 
rumo da Administração de Empresas, cursado na 
UPF, em Passo Fundo.

O seu pai Olavo é guia e referência. Nas palavras 
cheias de emoção do filho, que o sucedeu na 

A liderança que seu Olavo tinha 
era impressionante. Ele chegou a 
colocar poste sem ninguém ter 
assinado o financiamento. Reunia 
o padre e o prefeito e dizia: vou 
colocar a turma para trabalhar 
aqui, levantar os postes sem 
ninguém assinar nada”
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presidente de importantes entidades ligadas 
ao cooperativismo nasceu em Ibirubá, no 

dia 18 de fevereiro de 1955. Jânio Vital Stefanello é 
filho de Olavo Stefanello e Tranqüila Librelotto 
Stefanello, o quinto filho entre nove irmãos. Foi 
coroinha da Igreja e isso explica o grande envolvimento 
com os assuntos da comunidade. O pai de Mateus, 
Jonas e Sarah é casado com Edeltraud Eidt Stefanello 
e avô de Antônia, Maria Clara e Brenda. 

Sempre muito atento às demandas da 
comunidade e focado no trabalho, afirma que os 

O



SESCOOPRS.COOP.BR • OUT/NOV/DEZ • 2015

presidência da Coprel, sempre foi um exemplo de 
coragem, liderança e capacidade de relacionamento, 
que conquistava a todos por onde passava. “Até 
hoje fazemos reuniões nos municípios e as pessoas 
continuam perguntando por ele. Ele realizou o sonho 
de centenas de comunidades. Eram milhares de 
agricultores que viviam no escuro, que não tinham 
esperança nenhuma, que viam nele a capacidade 
de realizar seus sonhos”, frisa Jânio.

Seu Olavo, como carinhosamente o define, 
chegou a fazer projeto de eletrificação para um 
consumidor. “A liderança que seu Olavo tinha era 
impressionante. Ele chegou a colocar poste sem 
ninguém ter assinado o financiamento. Reunia o 
padre e o prefeito e dizia: vou colocar a turma para 
trabalhar aqui, levantar os postes sem ninguém 
assinar nada”, relembra.

A Coprel é hoje responsável por 17 mil quilômetros 
de redes, número que alcança 30% do que uma 
concessionária possui. Na fase de expansão do 
cooperativismo de eletrificação, a Cooperativa 
chegou a ter equipes construindo redes em uma 
área de 200 quilômetros quadrados, com uma equipe 
na época de dez pessoas em Ibirubá fazendo projetos 
24 horas por dia. “O pai pegava esses projetos, 
colocava embaixo do braço e ia para Brasília buscar 
financiamento para os produtores”, diz. Naquele 
tempo, existiam recursos do Banco Interamericano 
de Desenvolvimento que só podiam ser acessados 
pelas cooperativas e isso fez a expansão do coopera-
tivismo de eletrificação no País.

A família sempre foi ligada à área da comunicação. 
Quando tinha cinco anos, seus pais foram os 
empreendedores que fundaram a primeira rádio 
da região, a Ibirubá AM, que era a única em oito 
municípios e deu uma visão regional aos empreen-
dedores. O pai ensinava os filhos a se comunicar, 
a falar em público, muito em função da rádio, e isso 
os colocava em permanente desafio, o que auxiliou 
e muito na trajetória profissional. Na rádio, Jânio 
ocupava os espaços no microfone durante os finais 
de semana e essa vivência tirou o medo da 
comunicação, de falar em público e de utilizar um 
microfone, dando um poder de síntese e rapidez 
de raciocínio.

O menino que foi coroinha na Igreja estudou no 
Seminário São Francisco Solano, em Taquari e depois 
cursou o Ginásio em Ibirubá. Além do curso de 
Administração, é graduado em Direito e possui MBA 
em Propaganda e Marketing, pela ADVB, experiência 
que marcou muito e fez com que enxergasse 
ferramentas fundamentais e utilizadas em seu dia 

a dia, como o planejamento estratégico, visão de 
longo prazo e plano de negócios.

Argumenta que o aperfeiçoamento profissional 
é de fundamental importância para a trajetória de 
sucesso frente à Coprel e as entidades que preside. 
Diz que todos os gestores da Cooperativa possuem 
pós-graduação e alguns já estão fazendo doutorado, 
o que faz com que se tenha uma uniformidade nas 
discussões dos assuntos de trabalho e na busca de 
novos projetos, com avaliações consistentes das 
oportunidades que surgem para a Cooperativa.

COOPERATIVISMO DE ELETRIFICAÇÃO
Sobre o momento do cooperativismo de 

eletrificação, constata que estamos vivendo um 
importante desafio, que é o de trabalhar muito com 
a sensibilização do governo para que se crie políticas 
públicas para atender as pequenas cooperativas. 
“Quando trabalhamos com infraestrutura, temos que 
enxergar 15 anos para frente. Estamos trabalhando 
em um mercado difícil, o rural, que tem baixa den-
sidade e consumo, com grande extensão de re-
des. O que as concessionárias não fazem, nós faze-
mos. As cooperativas surgiram para resolver esse 
problema”, insiste, ao mesmo tempo que diz ser um 
desafio pessoal e coletivo presidir a Fecoergs e a 
Infracoop, em um momento de instabilidade política 
e econômica, o que é desafiador para um gestor.

O pai e avô vê no cooperativismo a necessidade 
de se reinventar a cada dia, sempre em busca do 
compartilhamento de atividades para a redução 
de custos operacionais, e que esse é um desafio 
permanente das lideranças. Jânio Stefanello diz 
que recai sobre as cooperativas de eletrificação a 
necessidade de manter os jovens no campo, com 
a necessidade de levar não só energia, mas também 
internet, dados e voz. Assinala que já existem 
projetos para a entrega de fibra ótica aos associados, 
como acontece nos Estados Unidos.

Representante do ramo Infraestrutura na direção 
da Ocergs, Jânio sublinha a capacidade que o modelo 
de governança cooperativa possui de mudar realida-
des, pois quando o associado não está contente, 
ele tem o poder imediato de mudança. Essa 
proximidade do associado com a direção, essa rela-
ção quase epidérmica, reforça a importância de se 
ter o planejamento nas ações das cooperativas. 
Ainda sobre a governança, Stefanello assegura que 
o compartilhamento das decisões dá respaldo para 
que a diretoria tome as decisões corretas. E define 
o cooperativismo como uma estratégia comparti-
lhada, sempre em benefício do associado.
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Quando trabalhamos com infraestrutura, temos que enxergar 15 anos para 
frente. Estamos trabalhando em um mercado difícil, o rural, que tem baixa 
densidade e consumo, com grande extensão de redes. O que as concessionárias 
não fazem, nós fazemos. As cooperativas surgiram para resolver esse problema”
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1955
Nasceu em XV de Novembro, então distrito de Ibirubá

1968
Fundação da Coprel

1987
Inicia as atividades como superintendente da Coprel

1989
Assume a presidência da Cooperativa, em 
substituição a seu pai Olavo Stefanello

2000
Organiza o reposicionamento da Coprel, com foco 
em geração e distribuição de energia

1975
Inicia o trabalho de estruturação da Coprel na 
região de Passo Fundo

2010
Assume como presidente da Fecoergs – Federação 
das Cooperativas de Energia, Telefonia e 
Desenvolvimento Rural do RS

Fotos: Assessoria de Comunicação da Coprel

1994
Assume a presidência da Infracoop - Confederação 
Nacional das Cooperativas de Infraestrutura
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las Cooopo errativvvaasa nnnnooo o meeeercadadddadoo fifififiinanancnccceieieirororooo ssserererrãoãoão lle-e-
vavadodoss àà coonta dde rrese ullllllltttatt dooooooo, ficacacacacaac ndndddndooooo aaaa deddededeststststtinininnininaçaçaçaçaçaaççãoãoãoãoãoãooão 
ded fifininitiiva a criiritétérioo dad AAAAAssememmmblllllllléiéiééiéiéiéié aa GeGeGeGeGeGeGeerarararalll llll ououououououou dddddde e ee eee nononononononor-r-r-r-r-r
mam  estatutária”.

OO CNCNCC fooi ini ststituídoo ppppelelelelaaaa prprprprópópópóópririrrriiaaaaaa LeLeLeLeLeLeiii nºnºnºnºnºnº 55555.7.7.7.7.7646464646464/7/7/7/7/77/71,1,1111,1,1  
tetendndoo como atribbuiçõç es, deentntntntrererere ooooututututrarararaaas,ssss oooooo ssssegegeggegeguiuiuuuiiu ntntntntntee:e:e:e:
“baixax r nonormas regulamentadoooorarararas,s,s,s, ccccomomomomplplplp emememmememenenenenenentatataaatata----
reress ee ininteterrpreetat tivas, da legislação ccccoooooooopepepeperarararatititiitiivivivivivv ststststa”a”a”aa”a .

SeSenddo o asassisim,m aapep sar do resultado ddassss aaaaplp iccccaçaaa õeõeõeõeõees
fifinanceiirass ser r trt iibbutu ávvele , aa deststinaçaçãoo dddde e taataisis ggga-a-a
nhos financeirroso ddeve e ses r dedelibeberadada pelelaa AsAsAsAssesem-m-m-
bleia Geral doss AsAssosociciadadosos,, tat ll coc momo eeststababbbelelelelececececeueeueueu  
a resolução CNC nºnº 229/9/19198686.

Aliás, a própria RRececeieitata FFededereralal, , atatraravévéss dadadadadaaa iiiiinsnssnss-----
trtruçuçãoão nnorormamatitivava nnºº 97971/1/202 0909, nono sseueueu aartrtrtigigigooooo 2212121215,5,5,5,
iniininincicicicicisosososo IIIIIII,I,I,I, aaaapopopopontntntntntaaaa lclclclarararraamamamenenenentttetete aaa ppososossisisibibibibililililiddaddadddede ddde e ass
cocococoopopopopo ererererratatatativivivivivasasasasa dddisisisstrtrtrtribibbuíuíuíuírererremmmm oooso gggananhohohos s rereesusultltanantes de
apapapaplilililicacacacacaçõçõçõçõesesese nnnnoo o o memememercrcrcadadadadado o fifififinnannancncceieie roroo..

PoPoPor r ououtrtro o laladodo,, encococ ntttrarar -s-se e emem aaududiêiêncnciaia ppúbú liicaca
a a nonormrma acocontntábá il ITG 2000 4,,ddefinnindoo reggraras cocontntnttábábábbeieieieissss
paparara aass cococoopopereratativivasas,, ququeee trt azz oo ssegge uiuintntee teeetextxtxtxtoooo emememem 
seseuuitittemeem112:2: ““OsOsrresesulululltatatatadodododos sssdedededecocococorrrrenenteteees s s s dadadadassssapapapaplilil cacacaçõçõçç esess 
fifinanancnceieirarass ee ddddaaa eqeqequiuiuivavaavalêl nciaaaa ppppatatatattriririririririmommommomom nininn alalal ddddevevemem 
seseseser r r r rerererecocococonhnhnhnhececcecididididososos nnnno o o rerereesusususulttltltadadadadoooo dododdo ppperereríoíododd e suas
dededestststininaçaçaçõeõeõ s s dededevevem m m seses r r fefeeeititi asasss dde e accorordoo ccomom nnororrrmamamamamamaa 
esestatatututátáririaa ouou ddelelibibberere açaaçãoãoão dddaaa asasassesembmbmbleleiaiaa gggererereralallalalal”.”.””..

PaP raalelelameente, ccumumprpree esessclcclararecececerer qqqquueue ooo ttttttexeexe toto
ororigigininalal ddoo arartitigogog 888888 dadadada leiiiei nnnnºººº 5.5.767676764/4/4/4/771717 , quququq e e trtrrattataaa dadaa
papartrticicipipppaçaçaçaçãoãoãoão eeeem m m m sosososociciciciededededadadadadeseses nnnãoãoã ccoooopep rar tit vas,, cono -
tititinhnhnhaa umumm ppararágágágrarafofofo qqque ddetere minanavavva aa ddesestitiiinanananaçãçãçãçãooo
dod s reresus lttadados pproroveveninininienenentetetetessss dedededessssssse e e e titititiipopopopopo dddde eee innninveveveststti-i-ii
mememm ntntto,o,o pppararararaaaa o o o o FuFuFuFundndndndooo o dededede AAAAAssssssss isiisistêtêtêncnccn iaiaia TTTécécniniicacacac ,, EdEdEddEdu-u-u
cacacacaciciciciononononalalalal ee Sococcciaial.l TTTTodoodavavviaiia,, esesestetete ppppararaaráágágágágrararaafofofofoo ffffoioioi ssssuumuma-a-
riiiirir amamamennentetete ssupupupriririmimimm dodododo ppppelelele oooo nonononovovovovo texexexextotototo dddooo o aaartititiigo 8888
daddada lleieiiei ccccoooooooopepepeperarararatititit viviviviststststa,a tttrara iziidodo ppelaaa MPMMPMP nº 2.16168-4040.

Nota-se que as participaçõç es em sos ciiedddddadadadadddesese nnnnnnãoãoãoãoãoã   
cooperrattivivasa , leegalmlmmmenenenennentetetetetee ppppppererereree mimimimim titititidadadadaaasss,s,s,s, sssssãoããoãoãoãoã aaaaquququqqquelelelelasss
ququqqqq e e atatatataa enendedeeeeemmm aoaoaoaoaoaossssss prprprprprprópópópópópópriririririr osososososososos oooooooobjbjbbjbjbjbbjetetetetetetivivivvvvosososososososo ,, ,, aiaiaiaindndndnda aa ququququq ee sese-
jajajajajaammmmmm dededededed ccccccararaaararátátátáttterererer aaaacecececessssssssórórrórioiioi oou u cocompmpm lelememem ntararar.

AsAAssis m,m, nnosos ppararececeee jujuststtoo e e aadadadeqeqe uauauaadododd qqqueeueuee ooooo rrrrre-e-e-e-e-
sususs ltltadaddado dadaas s s apapliliiicacacc çõçõõõeseseses fffininnanananaa ceceiririrrrasasaaa eeee ooooosssss gagagaganhnhnhhn ososos ddde e 
papartrtrticicccipipaçaçaçõeõeõõeõessss emmemme ssocococo ieieieiei daddadadadedededesss s nãnãnãnão o cocoopopo ereratatttivivasasasas sssse-e-e-e-

jajajjaj mm dedeststststininininadadadadososoo àà criiitério oo da Assemee blbb eia GeG rararararal ouuuuu 

nonooononormrmrmrmmrmaaaaaa esesesee tatat tutátáátáriririria,a,a,a, ppppoiois,s  via de regra, os recuuursosss 

aplicaadodododoodos s ss s s ouououououououou iiiinvnvnvn esestidododos s s s tatatatambmbmm ém pertencem aos co-

opopere ados, poooortrtrtrttrtananananananantotototo,,,, dedevemmmm trtrtrtrazazazazerer resultaddod s eco-

nônôn mimicocos s eme  benennefefefefícícícíccícioioioioioioo ddddddosososo sseussss sósósósócicicic ososo .

OuOOutrtrtro o o asaspepectto, nããoãoãoã mmmmmmenenenenennnososososs iimppm ororrrtattatatanttnntn e,ee  é oooo aalili-

nhnhnhnhnhamamamammenntoto qqquauau ntntnto à cocorrrreetetete aaa dedededededeststststtsstinininininaça ãããoão dddddosoosoo rrrececee urrrrr--

sosososss dodododod FFFattatateses,, aaa fififimmm deded qqueueeee eeeststststteeeeee cucucuucccc mpmpmprararaaa cccccomomomo aaa 

susuaaaa fififinanaanalilil dadadaadededede.

EmEmEmE ppppririririmemememm iriraa mãm o,oo,o jjjjulululuulgaggag momomoss pepepepep rtrttttinininininii enenenentetete qqqueueeee aaaaasssss

cocococoopopo ererratataa ivivvvasasasa eeeestststs ababa elele eçe amamamammmm aaa fffororo mammaa ddeeee apapapapaplilililil cacacaaaçãççããão oo dodooodo  

FaFaFaFaF tetetetes,s,s,s mmmede iaiaaanttte e e umumummm rrregeggululuuu amammmmenenenne tototot ,,, ququuq anana dodoododo oooo eeeeeststts a-a-a--a-

tututut totototo ssocociaial l nãnão o esesese tatabebeleleecececer r rereeeegrgrggg asaasas ccclalalaarararar ss papapapapararara oooo uuuuusosoosososoooss  

dodododododododosssss seseseseusuuus rrececuursoos.s

DeDeDeDeDeDeDe uuuummmm momomm dodo eemm geg raraal,l,l eeentntnteneene dededdd -s-se eeee ququue e ee oo FaFaFF tetetetetesssssss

popopooodededede ssserererer aaplplicicadadoo naas seeguguuininni tet s s fifffif nanaliiilidadadedeed s:s:

AsAssistência Técniica: ggastototoss rereeeer alalizizzzaaadada oosss vvisisananaaa dodoooo 

aoaoaoao aaaaumumummmenenenentotototo dddaa prprododdutivididaddda eee e e e aa memelhlhlhlhlhororiaiaiaia ddaa qqququq a-a----

lillil dadadadadaadaaddedededededede ddddddososososoo pproroodudud tototosss e e seerrviçççooos qqqqueueueu oooooossss asasssssososociciciiadadadadadoosossss 

prprprprododododdoddduzuzuzuzuzuzzememememmemmm. . NuNumama ccoooopeeraratiitivaavava ddddooooooo rarrrr momomomomomo AAAAAAgrgrgrgrg opopopopoppecececece u-uu-u-u

árárárárárrioioioioio,,,, popopppoppor r r exexexeexemmplo,o  seriaia aa aasssssssisisisistêtêtêtêncncncncnccn iaiaiaiaia aaaaaagrgrgrgrg ononononnômômmmmômiciccicicaaa

eeeee vevevvev teteteeterrrrir nánááárirrr a aoa  agriculltotorr, pppararararaaaa aa adadadadada oçoçoçoçoço ãoãoãoããã ddddeeee tététététéééc-ccc

nininininininnicccacac ssssssss eee eee mamamaneejoos ada eqquauadodos viviviv sasandndndndnddndndo o oo mmmemm lhllhlhooorararararar a 

ququququalalliddiddadada e, efif cic ênnncicciaa eeee prprprprp ododododdutututututiiviviviviidididadaadadadadeseseseses,,, coooommmmm mememememem --

nores cuuststosos..

Assiststênênciciaa EdEducucacacioonanal:l: ggggggasassassstototototototosss vovoooltlttltltadadaddaa osososososo àà 

edededucucucaçaçaçãoãoão dddososos aaassssssssococococciaiaiaiaadododododoos,s,,ss, ssssseeeueueueus ssss fafafafaaafamimimiimimiimililililiilliaaraa esesesess eeeee tttttttamamamaamambébébébébébémmmmmmm

aoaoaos s s s emememprprpregegegadaddososo , papaarararar eeeestssttteseseseses úúúúúltimimimimmmmososososo , quqq ananaaandododoodoo ppppprererererevivivivivvisstststststo 

nonono eeeststataata utututooooo dadada ccccoooooooopepepeeperararararaatititiitivavavavava. AAAAA ccoccoopopopppererereratatatatativivivivvaaaa popopoooooddddedde 

susususubsbsbsidiidiaiaiai r r r r ososs ggasaastotot ssss coccocooomm m mm ededeee ucucucucucaçãoãoãoãoão emmmm tototottotododododododoss ss ooosos nnnnívívveieieis,s  

mamam ss prprprinincicicipapalmlmlmenenenenntettetet àààquqqqqq ellllleseeeee qqueuee ppppppodododododememmemem rrreveevee errtetett r r

emememem bbbbenenee efefeffícícícící ioioio dddeee totototodadd  a sococcieieeedadadadadededededede..

AsAssisiststênêncic aa Social: ccororororo rerereesspspps onono dedee aaoso gasastotoosssss

rerererelalalalacicicionono adadoso  com a mmelelhohhorir aaaa daddada qqqqquauuauuaualilidadadee dde e viviviiddadadada 

dadaaas s pesssoas. Visaa cocorrrrriiggiggiriririr aaaasss dedededd sisigugugugualala daad dedes s s sss sosososss ciciciaiais,s, 

ene tão, os innveveststimimenenentotootossss neneneesssssssssaa áráreaee ddevevvvemememmemmmm sssemee prpree

prprivivililegeggiaiaiar r r ososos mmmaiaiaiais s s s popoppobbbreses ee dddese favovorerereereecicicicicicicic dddodddos,s, aapepesaar r 

dede qqqueueue nnnããoãoão dddddeveveveve eeee sesesese ccononnnnfufffff ndirr ccomomommmm ooooo pppataterernanalilissmsmmmooo.o

AsAsAAs ccoooooooopepeeerarar titivaas s são ememmmmmprprprpresesesssee asas ssemem finininnns s s lululuucrc ati-

vovovoosssss e e e atatuauam na defessaaaa doddododododdo iintntntereresessese eecococ nônônônômim co ddosososos 

seeusus assssoco iadodos,s, ppppoorororortattatantnnto,o, sse dididdiststststininininggugguem dasasasass eeeeeem-mm-mm

presas de eee cacacaacac pipipipittatatatatallll pepepepepelala ffforortetete aaatutuuuaaçaçãoãoão sociaaaaaal.l.ll OOOOO FFFFatateses  

coc ntnttttririririririibububububub iiiii papapaarararara qqueueeu aaass CoCoCoopopoppo ererererataaa ivas cccccumumumummmprprprp amam ccomom 

aa aa a ssususuaa fufufunçn ãooo, , nonooo iiiintntntuiuitoto dde coorrrrigiggggigiiririrrir aaaassss dededd sisigualda-

dedededes s ennentrtrtre ee asassas ccclalaassssssesesess sococociaiiaaisississ....

EmEmEmE  sínntetesese, o o Fateeeesssss dededeededeeveveveve ssssereeer aplplicicaddo o paraa ccririararr 

opoporortutut ninin dadaddadedes s ss papapapapap rarararar aaaassss pep ssssssoaoao ss memem lhlhorororararememm ssuaua 

cococondndndiçiçãoãoãoão ssococcciaiaiaial l e agaagreregagarerem melhhor qquaualidade ddee

viviviv dadada, , esessespepepeepeciicialala mementnte e paarara aququelelass qqquueeu vvvvivivvvemememem eeeemmmmm sisisisi---

tutuaçãoão ddeesfafavovoráávevel l emem relelelaçãoããooo aaaosss ddddemememem iiaiais.ss.
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Escoop promove Semana 
da Consciência Negra

romover uma reflexão sobre a contribuição, 
participação e inserção dos negros e negras 

na sociedade brasileira. Com esse objetivo, em alu-
são ao Dia Nacional da Consciência Negra, celebra-
do em 20 de novembro, a Faculdade de Tecnologia 
do Cooperativismo – Escoop promoveu no dia 25, a 
palestra “O papel da mulher negra na transferência 
da cultura afro”, com a psicóloga, especialista em 
criminologia e secretária executiva do Conselho do 

Povo de Terreiro do RS, Iya Sandrali d’Osun e a pro-

fessora de História e atuante em movimentos de apoio 

a mulheres negras, Vanessa Rodrigues da Silva.
O evento fez parte da 3ª Semana da Consciên-

cia Negra, realizado pela Escoop, sob a orientação 
da professora Rejane Inês Kieling. A data foi esco-
lhida para coincidir com o dia da morte de Zumbi 
dos Palmares, líder do Quilombo dos Palmares e 
símbolo da resistência e luta contra a escravidão.
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A Escoop recebeu no dia 6 de outubro, a visita de uma comitiva composta por representantes de 
cooperativas Habitacionais, de Crédito e Trabalho do estado do Maranhão (MA). Ao todo, nove 
integrantes, incluindo o presidente do Sescoop/MA, Marlon Aguiar, assistiram à apresentação do 
presidente do Sistema Ocergs-Sescoop/RS, Vergilio Perius, que explanou sobre os números e o 
desempenho do cooperativismo no Rio Grande do Sul. A comitiva também participou do 4º Epecoop, 
nos dias 8 e 9 de outubro.

No dia 28, foi a vez da comitiva cooperativista alagoana, composta por representantes da Unicred 
Alagoas e da superintendente do Sescoop/AL, Márcia Túlia Pessôa. Após conhecerem as instalações 
da Escoop e os números expressivos do cooperativismo gaúcho, o grupo formado por sete pessoas 
visitou algumas cooperativas e pontos turísticos de Nova Petrópolis, além de participar de alguns 
eventos do cooperativismo. 

Comitivas do Maranhão e Alagoas 
visitam a Escoop
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2ª Semana Acadêmica da Escoop 
debate temas importantes 
do Cooperativismo

m encontro de gerações, passado, presente 
e o futuro da educação cooperativista em 

busca da discussão de temas e cenários importan-
tes dentro do setor. Foi assim, com esse cenário, que 
aconteceu a 2ª Semana Acadêmica da Escoop, de 
11 a 13 de novembro, que teve como tema “Você se 
forma e o mundo se transforma: A contribuição da 
Educação Cooperativa ao desenvolvimento”. 

Na abertura oficial do evento, após a saudação do 
diretor geral da Escoop, Derli Schmidt, e do presidente 
do Sistema Ocergs-Sescoop/RS, Vergilio Perius, os 
participantes assistiram à palestra do padre jesuíta e 
professor do Programa de Pós-Graduação em Ciências 
Sociais da Unisinos, José Odelso Schneider. 

Ao apresentar o painel “Presente, passado e futuro 
do Cooperativismo. A importância da Academia para 
o desenvolvimento regional”, Schneider explanou 
sobre o contexto histórico do cooperativismo e a 
contribuição de personagens importantes no 
surgimento e na consolidação do movimento no RS 
e no Brasil, como o padre Theodor Amstad.

No dia 12, ex-alunos de graduação e pós-graduação 
da Escoop apresentaram o painel “Você se forma e 
o mundo se transforma: A contribuição da Educação 
Cooperativa ao desenvolvimento”, que contou com 
a presença do gerente de Promoção Social do 
Sescoop/RS, José Zigomar Vieira dos Santos, como 
o mediador.

U

Odelso Schneider foi um dos palestrantes da 2ª Semana Acadêmica da Escoop
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 MOSTRA ACADÊMICA
No dia 13, aconteceu a 2ª Mostra de Iniciação Científica, com a exposição e apresentação oral de trabalhos 
realizados pelos acadêmicos da Escoop e de instituições convidadas sob o tema norteador “O presente, o 
passado e o futuro da educação cooperativista e sua contribuição ao desenvolvimento regional”.
Além dos trabalhos, a doutoranda pelo Programa de Pós-Graduação em Serviço Social – PPGSS da Pontifícia 
Universidade Católica do Rio Grande do Sul/PUCRS e integrante do Grupo de Pesquisa em Economia do Bem-
Estar Social, Monique Damascena, apresentou aos presentes sua pesquisa sobre o tema Economia Solidária.

 VESTIBULAR 2016
Com a presença de 34 candidatos, a Escoop realizou no dia 6 de dezembro a prova do Processo Seletivo – 
Vestibular 2016, para o Curso de Tecnologia em Gestão de Cooperativas. Sob o tema “Como o cooperativismo 
faz o Rio Grande do Sul crescer e se desenvolver”, os candidatos tiveram que escrever uma redação de até 
30 linhas, dissertando sobre o tema.
Os resultados do Processo Seletivo estão disponíveis nos sites escoop.edu.br e sescooprs.coop.br.



s cooperativas vêm realizando gradativas me-
lhorias gerenciais e tecnológicas ao longo de

sua atuação no mercado, visando mobilizar-se para
enfrentar o atual cenário econômico. Isso exige que-
brar paradigmas, reinventar novas ideias e implantar
ações criativas, em termos de planejamento e con-
trole estratégico. As cooperativas estão exercendo
no dia a dia as melhores práticas de governança,
mediante criteriosa análise de projetos viáveis, ao
prospectar um mercado competitivo, aplicando as
expertises de eficiência, eficácia e efetividade em
suas atividades.

A cooperativa é de singular importância para a
comunidade local, à medida que promove o
desenvolvimento socioeconômico, assumindo os

JOSÉ EDUARDO ZDANOWICZ

CONSULTOR E PROFESSOR DA UFRGS E PROFESSOR DO CURSO DE TECNOLOGIA EM GESTÃO DE COOPERATIVAS DA ESCOOP

riscos de suas operações de crédito, produção e 
serviços. Ao longo do tempo, vem conquistando a 
confiança dos associados, demonstrando ser um 
modelo forte e autossustentável e por estar sempre 
se atualizando, investindo em pessoas no melhor 
cultivo da terra, no trato racional dos animais, mas, 
sobretudo na qualificação superior em nível de 
graduação, mestrado e doutorado de seus profissionais. 
Acresce-se que a política adotada independente da 
situação econômica, financeira, fiscal e política da 
economia nacional e mundial, pois a cooperativa 
pratica princípios e valores universais.

De acordo com os dados divulgados pela Orga-
nização das Cooperativas Brasileiras (OCB), no pe-
ríodo de 2006 a 2014, o número de cooperativas 

Impacto do 
cenário econômico 
na cooperativa

A

O PROFESSOR DADA EESCSCOOOOPP, JJOSOSÉÉ EDEDUAUARDRDOO ZDZDANANOWO ICZ, ABORDA A INOVAÇÃO 
DAASS COCOOOPERATATIVIVASAS EEMM TETERMOS DE PLANANEJEJAMAMENENTOTO E CONONTRTROLOLO EE ESTRATATÉGÉGICO

34 AÇÃO COOPERATIVISTA PARA UM MUNDO MELHOR

E
S

P
A

Ç
O

 E
S

C
O

O
P

SESCOOPRS.COOP.BR • OUT/NOV/DEZ • 2015



dobrou no período. É algo notável, ao se comparar 
com outros setores e atividades ou com a evolução 
de empresas na economia brasileira.

O ano de 2015 tem sido generoso para todos os 
ramos de cooperativas, em especial, as de agroindústria 
e de Crédito. As cooperativas de produção, beneficia-
mento e comercialização de grãos estão sendo 
favorecidas pela alta dos bons preços das commodities 
no mercado internacional, mas, também, pela variação 
cambial que o País experimentou no período. E, as 
cooperativas de Crédito desenvolvem-se por sua 
agilidade e competitividade, na oferta de serviços 
prestados de qualidade com tarifas atrativas e spreads 
diferenciados aos associados, em relação às instituições 
financeiras que elevaram as taxas de juros, exigindo 
garantias complementares nas suas operações.

Por outro lado, o crescimento das cooperativas 
em geral relaciona-se à rápida capacidade em ab-
sorver e adequar-se aos efeitos da crise econômico-
-financeira e à política monetária do Brasil. Isso se 
deve a vários fatores positivos que são identificados 
na relação da cooperativa com o associado, como 
por exemplo, a solidez na gestão da rentabilidade e 
liquidez das operações, o corpo a corpo que ocorre 
na comunidade através de ações sociais, esportivas 
e culturais, ou seja, a alta capilaridade existente 
entre ambos.

Destaca-se também como diferencial, o tipo so-
cietário, isto é, a cooperativa é uma sociedade de 
pessoas, cujos resultados são distribuídos na pro-
porção das operações realizadas pelo associado no 
período e não pelo volume de capital integralizado. 
A captação e aplicação de recursos destinam-se, 
exclusivamente, à própria região, respeitando as vo-
cações locais, ao gerar o desenvolvimento socioe-
conômico na comunidade. 

As perspectivas econômico-financeiras e políti-
cas do País são bastante desafiadoras, pois deve-
mos considerar algumas variáveis ao se projetar os 
cenários para 2016/2017 como: a estimativa nega-
tiva do PIB divulgada pelo Banco Central, a perma-
nência do déficit público, o aumento das dívidas 
interna e externa do País, a tendência do risco 
Brasil, as altas taxas de juros e de câmbio, a queda 
dos investimentos privados, a baixa geração dos 
postos de trabalho, a influência política na gestão 
federal, bem como os escândalos de corrupção na 
esfera pública. Tudo isso vem e irá deteriorar ainda 
mais a relação do governo com a sociedade, os em-
presários nacionais e o grau de confiança dos 
investidores internacionais.

As cooperativas tendem a alcançar o equilíbrio 
satisfatório entre as situações econômica, financeira 
e social, mas de forma democrática, com seriedade, 
trabalho e ética, gerando benefícios mútuos a 
associados e comunidade em geral. Isso só ocorre, 
porque o cooperativismo é capaz de unir crescimento 
econômico e bem-estar social, influenciando 
positivamente os rumos da nação.

Apesar desse cenário de incertezas para o Brasil, 
as cooperativas são competitivas e continuarão a 
ser uma excelente opção para investir, pois têm 
pessoas qualificadas para desempenhar as funções 
em nível estratégico, tático e operacional. Os 
processos estão consolidados, utilizando-se de 
controles internos adequados e, de moderna 
tecnologia da informação. 

Portanto, a combinação de pessoas, processos 
e tecnologia garante uma vida longa de sucesso e 
prosperidade às cooperativas brasileiras, pois há 
uma consciência de governança e sustentabilidade 
em suas atividades no longo prazo.
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O senhor foi eleito deputado e aceitou o desafio de 
ser secretário de Estado. Como foi essa decisão?
Deixar o parlamento para virar secretário foi uma decisão simples, 
pois é uma honra ser convidado para uma pasta importante. Foi 
um desafio pelo momento difícil da economia do Estado, mas a 
gente é mov ido por desafios.

O que é o Sistema de Desenvolvimento do Rio Grande 
do Sul, que junto com a secretaria o senhor coordena?
É um sistema com secretarias vinculadas (Agricultura, Fazenda 
e Planejamento). E que tem outros sistemas vinculados, são sete 
ao todo: Badesul, BRDE, AGDI, Junta Comercial, Fapergs, Cientec 
e Uergs.

Como o senhor avalia esse primeiro ano de governo?
São dois desafios. A fusão de secretaria, processo de novo conceito 
que o governador quer dar para o desenvolvimento, em que todos 
os atores são importantes, independente do tamanho. 
Temos a necessidade de fazer com que a ciência, tecnologia, 
inovação e empreendedorismo possam se aproximar cada vez 
mais do setor produtivo. Esse foi nosso desafio ao integrar as 
políticas e criar programas novos. Estamos no processo de verificar 

O secretário estadual de 
Desenvolvimento 
Econômico, Ciência e 
Tecnologia, Fábio Branco é 
deputado estadual eleito para 
seu primeiro mandato e foi o 
mais votado da bancada de 
seu partido, o PMDB, sendo o 
mais lembrado pelos eleitores 
da região Sul do Estado. 
Empresário que construiu sua 
trajetória na política na 
cidade portuária de Rio 
Grande, onde nasceu, foi 
prefeito do município em 
duas oportunidades, de 2001 
a 2004 e de 2009 a 2012. 
Questionado sobre o motivo 
de trocar temporariamente o 
mandato de deputado 
estadual pela função de 
secretário de Estado, diz que 
é movido por desafios. E o de 
buscar investimentos em 
tempos de crise é dos 
maiores, sempre no intuito de 
criar um ambiente favorável e 
receptivo ao desenvolvimento 
econômico.
Como um de seus principais 
desafios, está o de fazer o 
Estado estar mais próximo 
do cidadão. Relata que de 
sua experiência como 
prefeito de Rio Grande, 
notava esse distanciamento 
que muitas vezes atravanca 
o desenvolvimento. Casado 
e pai de três filhos, Fábio 
Branco diz ser um apoiador 
do cooperativismo e quer 
que os exemplos do setor 
inspirem os 
empreendedores gaúchos.

Ao lado do 
setor produtivo 
e em busca de 
investimentos

DEPUTADO FÁBIO BRANCO 
Secretário de Desenvolvimento 

Econômico, Ciência e Tecnologia
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alguns eixos estratégicos importantes e ver o que se 
pode fazer para o Estado melhorar, recuperar sua 
condição de desenvolvimento e propiciar um ambiente 
de negócios. Nossa bandeira foi sair do conceito 
punitivo ao desenvolvimento para um ambiente 
receptivo ao desenvolvimento.

O que é conceito punitivo ao 
desenvolvimento?
O sistema é contra, muita burocracia interna, leis 
rígidas, muitas vezes querendo fazer o que não precisa 
ser feito. O sistema estatal fazendo mais punição 
do que apoio ao empreendedor. Estamos mudando 
esse conceito. Queremos fazer com que a integração 
a esse trabalho transversal com as secretarias, que 
esse ambiente seja um ambiente receptivo ao 
desenvolvimento. Temos a bandeira de mostrar ao 
Rio Grande do Sul suas potencialidades. Não investe 
aqui quem não quer investir no Estado. Temos boas 
condições, comparadas aos outros estados, mesmo 
com a situação financeira difícil. São esses momentos 
difíceis que geram oportunidades. A economia 
brasileira atrapalha bastante e o que prejudica mais 
é a instabilidade política. Isso preocupa e faz com 
que os empreendedores fiquem retraídos e não façam 
os investimentos que gostariam e necessitam. A 
instabilidade e a insegurança política atrasam 
esse processo.

Em que grau as dificuldades financeiras do 
Estado atrapalham o desenvolvimento?
A economia vai levar um ano, um ano e meio para 
melhorar. Sabemos que em 2017 o Brasil voltará a 
crescer se forem tomadas as decisões corretas. Mesmo 
com todos esses problemas estamos atentos às 

Estamos no processo de verificar 
alguns eixos estratégicos 
importantes e ver o que se pode 
fazer para o Estado melhorar, 
recuperar sua condição de 
desenvolvimento e propiciar um 
ambiente de negócios. Nossa 
bandeira foi sair do conceito 
punitivo ao desenvolvimento 
para um ambiente receptivo 
ao desenvolvimento.”

oportunidades, fazendo um processo de descen-
tralização da Secretaria. Essa foi uma meta principal. 
Quando fui prefeito senti o Estado muito longe das 
pessoas, de onde elas vivem, onde as coisas acontecem, 
e fruto disso perdemos muitas oportunidades. Por 
isso que esse ano o diferencial que eu trouxe para a 
Secretaria foi essa descentralização. Com ela o governo 
está agora mais próximo das pessoas e dos municípios, 
dando as condições e oferecendo o que o Estado 
pode dar. Muita coisa passava e nós não ficávamos 
sabendo. Dentro dessa descentralização nós estamos 
construindo um programa que divide o Estado em 
dez regiões para trabalhar com aquilo que cada uma 
tem como vocação. Estamos concluindo a criação de 
um fórum dos secretários de Desenvolvimento. Estamos 
incentivando para que todas as prefeituras tenham 
um conselho ou uma Secretaria de Desenvolvimento. 
Queremos com essa descentralização que a informação 
chegue nas comunidades, pois com esse conhecimento, 
consequentemente, aumentam-se os projetos e 
investimentos no Estado. Esse ano a meta a ser atingida 
era de 160 projetos monitorados pela Sala do Investidor. 
Nós vamos ultrapassar esse número.

Como o senhor vê a atuação do 
cooperativismo no Estado?
Eu vejo as cooperativas muito bem organizadas, 
temos visto ao longo dos anos os benefícios que a 
organização traz. Muitas cooperativas se destacam 
a partir de sua organização, planejamento, atuação 
profissional, organizadas em sistema, sendo o 
diferencial. Esse também é um processo transversal 
da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Coope-
rativismo e da Secretaria da Agricultura, e nós 
queremos atuar mais próximos para viabilizar mais 
apoio, mais informação, para que cada vez mais 
outros setores possam se organizar, principalmente 
naquilo que o Estado pode oferecer de diferente, 
que é nosso capital humano. 

As cooperativas têm acessado recursos 
dos bancos estaduais?
O Badesul fez e continuará realizando muitas operações 
com as cooperativas. Nosso interesse é aumentar ainda 
mais. O BRDE vai se abrir mais, com essa visão de 
ajudar investidores menores, e aí entra a nova visão 
da Secretaria, dos bancos e da agência. Daremos valor 
às cooperativas. Apoiaremos o que podemos apoiar, 
principalmente investimentos em máquinas e 
equipamentos, com investimentos a longo prazo. E 
com essa nova visão do Estado no setor cooperativo, 
as cooperativas entram nesse projeto com muita força.
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Recentemente tivemos a visita do vice-ministro da 
Agricultura da Alemanha, Robert Kloss, que foi 
recebido no Palácio pelo governador Sartori. Como 
o senhor vê as cooperativas buscando 
investimentos no exterior?
É fundamental para o Estado, também para mostrar nossos 
produtos e trazer inovação para cá. Essa troca de experiên-
cias, termos de cooperação, eu vejo com muitos bons olhos. 
Muitas coisas não precisam ser inventadas, precisam ser co-
piadas e adaptadas à nossa realidade. Sou desses que não 
tem vergonha de copiar cases de sucesso e adaptar a nossa 
realidade. Essa é uma grande iniciativa do cooperativismo. E 
a Alemanha é uma realidade, tem esse diferencial no agrone-
gócio. Temos que nos abrir para o mundo. Essa realidade que 
vivemos e a tendência referente ao câmbio vai nos ajudar 
muito. Estamos criando um programa específico para ajudar 
os pequenos e médios exportadores e investidores, pois te-
mos essa vocação exportadora.

Os pequenos e médios podem achar 
isso muito complicado?
Vamos dar pesquisa de mercado, mostrar como se faz, quais 
são as burocracias, qual mecanismo que se precisa adotar. 
Pretendemos fazer dez seminários a partir de janeiro de 2016 
para despertar os empreendedores. Criaremos roteiros de 
trabalho. Para isso nós temos os setores de inteligência, atra-
ção e promoção. Diria para o ramo Agropecuário do sistema 
cooperativo que é uma grande oportunidade de negócio pa-
ra os próximos anos e vamos dar as condições em nossa sala 
do exportador.

Como o senhor vê a atuação do Sistema Ocergs-
Sescoop/RS junto aos 13 ramos de atividades 
econômicas das cooperativas?
Eu quero ser um apoiador, estar ao lado. Pelos resultados e 
incrementos que o cooperativismo dá a partir de sua organização 
para o setor econômico do Rio Grande do Sul, que sirvam de 
exemplo para os outros setores que ainda não se organizaram.

SESCOOPRS.COOP.BR • OUT/NOV/DEZ • 201538 AÇÃO COOPERATIVISTA PARA UM MUNDO MELHOR

E
N

T
R

E
V

IS
T

A

R
af

ae
li 

M
in

uz
zi Eu vejo as cooperativas muito bem 

organizadas, temos visto ao longo 
dos anos os benefícios que a 
organização traz. Muitas 
cooperativas se destacam a partir 
de sua organização, planejamento, 
atuação profissional, organizadas 
em sistema, sendo o diferencial.”
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partir dessa edição, Rio Grande Cooperativo 
irá resgatar e registrar um fato histórico do 

cooperativismo gaúcho, pesquisado no acervo da 
biblioteca da Escoop.

Na reportagem que abordamos nesta edição, 
a Revista Direção ano 1, n.2, p. 3-8, novembro de 
1978, relata o Encontro Gaúcho de Cooperativismo, 
que aconteceu no Hotel Plaza São Rafael, em 
Porto Alegre, nos dias 5 e 6 de outubro de 1978. 
Na época, os cooperativistas gaúchos buscavam 
uma maior independência em relação aos governos 
e trabalharam temas como Desenvolvimento e 
Recursos Humanos; Novos Mecanismos de 
Capitalização; e Estrutura e Administração das 

Aconteceu no 
Cooperativismo

A Cooperativas, divididos em comissões. O encontro 
reuniu representantes de mais de 200 cooperativas, 
com destaque especial pela participação das 
universidades que na época possuíam cursos de 
cooperativismo, como a Fidene, de Ijuí; a Unisinos, 
de São Leopoldo e a UFSM, de Santa Maria, 
representadas respectivamente pelos profes-
sores Mário Osório Marques, Roque Lauschner e 
Genaro Krebs.

A pesquisa foi realizada pela bibliotecária da 
Escoop, Raquel Reis dos Santos. A Revista Direção 
foi uma publicação da Ocergs. Edições da década 
de 70 e 80 encontram-se na biblioteca da Escoop 
à disposição para pesquisa. 
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o último post da série de vídeos “A Nova 
Cooperação” apresentou um exemplo de projeto 
colaborativo simples e eficiente utilizando as 

redes sociais, o Free Your Stuff. A ideia é doar o que 
não se usa mais ou pedir algo que se está precisando 
através de um grupo na rede social, tornando-se uma 
plataforma colaborativa.
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A nova cooperação

Acompanhe e participe do Geração:
Acesse o site e conheça mais o projeto: geracaocooperacao.com.br

 Curta a fan page: facebook.com/GeracaoCoop 
  Mais de 65 mil curtidas

 Assista aos vídeos: youtube.com/GeracaoCoop

Ajude a construir um futuro mais cooperativo!

VESTIBULAR 2016 
No último semestre, grande parte da produção 
de conteúdo da plataforma foi voltada para o 

Vestibular 2016 da Escoop. O objetivo foi reforçar 
as características positivas da Escoop com um 
vídeo que chegou a mais de 7 mil visualizações 
no Youtube.

TOP BLOG 2015
O Geração Cooperação está concorrendo ao 
Top Blog 2015, destinado a reconhecer e 

premiar os blogs brasileiros mais populares. A lista 
dos 100 blogs mais votados de cada categoria será 
divulgada no dia 11 de janeiro de 2016 e o resultado 
final, no dia 20 de abril de 2016. 
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TIAGOO MMACCHADO

ADVOGADO, PÓÓS-GRS ADUADUADO ED MM REM RESPONSPONSABILIDADE CIVIL, DIREITO IMOBILIÁIÁRIO E CONTCONTRATOOSS - IDCIDC
E COE C ORDENAAADOR JURÍDICO DO SIISTEMA OCERGS-SESCOOP/RS/RS
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mbora os conflitos existentes na atualidade 
no direito coletivo do trabalho (capital x tra-

balho) não sejam tão intensos quanto eram no pas-
sado, ainda existem, decorrentes da divergência de 
interesses, que só encontram solução através 
da composição.

Uma das formas de solução dos conflitos existentes 
entre a classe trabalhadora e a categoria econômica 
é a autocomposição, que se consubstancia na solução 
do conflito através do ajuste de vontades entre as 
partes envolvidas (no caso, entes coletivos), sem a 
intervenção impositiva de terceiros, que para tanto 
fazem concessões, muitas vezes mútuas, na tentativa 
de resultar em Acordo Coletivo de Trabalho ou 
Convenção Coletiva de Trabalho, que apresentam 
natureza contratual e normativa entre as partes, 
delineando os direitos e deveres que nortearão a 
relação entre empregados e empregadores inseridos 
no contexto da negociação coletiva.

O resultado da autocomposição - Acordo ou 
Convenção Coletiva - pressupõe, inúmeras vezes, 
uma série de reuniões, de negociações, renegociações, 
acordos e concessões. Tais negociações coletivas, 
para garantir maior segurança, informação, 
transparência e ética, podem e devem ser permeadas 
pela boa-fé objetiva. A exemplo do que ocorre no 
direito privado, é imperioso que a boa-fé objetiva 
seja observada no campo do Direito Coletivo de 
Trabalho, onde as negociações envolvem uma 
coletividade de pessoas, com evidente reflexo 
econômico e social. Américo Plá Rodriguez, ao tratar 
do tema da boa-fé, expressa que:

E
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Em flagrante contraste com os antigos ju-
ristas que somente admitiam os efeitos da 
boa-fé nos casos em que o ordenamento 
jurídico de maneira expressa e literal, a ela 
aludida, é vista agora como um princípio 
geral, informante da totalidade da regula-
mentação, com características de postula-
do moral e jurídico1.

Não somente Américo Plá Rodriguez, mas a dou-
trina, de forma majoritária, entende que a boa-fé é 
plenamente aplicável no campo do direito do traba-
lho, posicionamento esse que encontra amparo no 
art. 8° da Consolidação das Leis do Trabalho, o qual 
possibilita a introdução de princípios gerais de di-
reito no âmbito do direito do trabalho.

Nesse sentido, a boa-fé objetiva e os fundamen-
tos que a justificam devem servir de norte na con-
dução de negociações pelos entes coletivos, assim 
como nas relações existentes entre os sindicatos e 
seus representados, pois estes, por sua vez, também 
estabelecem negociações entre si para o alcance do 
consenso na negociação coletiva. 

A boa-fé objetiva foi introduzida na legislação 
brasileira, inicialmente, através do Código de Defesa 
do Consumidor (art. 4°, III e art. 51, IV) e posterior-
mente, em 2002, no Código Civil, especialmente nos 
arts. 113, 187 e 422. Este tema, todavia, não era novo 
para a doutrina, que já reclamava sua aplicação que 
era correspondida pela jurisprudência. 

A boa-fé objetiva exprime a ideia de um 
comportamento padrão esperado de qualquer 
indivíduo. A boa-fé subjetiva, por sua vez, preocupava-

ATUALIDADE NO DIREITO COLETIVO DO TRABALHO. ELE DEFENDE QUE UMA 
DAS FORMAS DE SOLUÇÃO DESSES CONFLITOS É A AUTOCOMPOSIÇÃO
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se com as intenções subjacentes do agente, ou seja, 
sua crença interior de estar agindo de forma adequada, 
enquanto na boa-fé objetiva a atenção está voltada 
para um padrão de conduta ética.

Nas lições de Judith Martins Costa, ao conceituar 
a boa-fé objetiva, utilizando-se, também, do sentido 
conferido ao termo no Código Civil Alemão e nos 
países da commom law, afirma que trata-se de: 

(...) modelo de conduta social, arquétipo ou 
standard jurídico, segundo o qual ‘cada 
pessoa deve ajustar a própria conduta a 
esse arquétipo, obrando como obraria um 
homem reto: com honestidade, lealdade, 
probidade’. [grifo do autor]2

No conceito de boa-fé objetiva há rico conteúdo 
valorativo, que carrega consigo um conjunto de 
crenças – não no sentido religioso, mas no sentido 
de preceito, de linhas diretrizes, de verdadeiro 
alicerce das condutas que devem ser observadas nas
relações sociais. 

Consequentemente, a boa-fé objetiva acaba por 
impor intenso respeito à condição alheia ,  
compreendida de forma mais ampla possível, no 

sentido de atender as expectativas, necessidades 
e fraquezas dos sujeitos integrantes da relação, assim 
como de terceiros sobre quem recai a repercussão 
do exercício de direitos.3

Portanto, na boa-fé objetiva prima-se pelo 
comportamento exercido com fidelidade e lealdade, 
por qualquer uma das partes, garantindo assim o 
mais amplo respeito ao outro, assim como assegurar 
que o exercício de direitos não será abusivo, nem 
tampouco obstruído, afastando toda e qualquer 
hipótese de lesão na busca pelo atingimento do fim 
almejado pelas partes, durante todo o processo de 
negociação, assim como durante o cumprimento do 
Acordo ou Convenção Coletiva e até mesmo após 
seu encerramento.

Desse modo, as relações sindicais, especialmente 
aquelas que envolvam negociações coletivas, 
necessitam observar os deveres de informação, 
lealdade, cooperação, transparência, ética,  entre 
outros, o que possibilita reduzir os ruídos de comuni-
cação, acelerar o processo de consenso na negocia-
ção, assim como emprestar maior legitimidade e 
segurança jurídica para os Acordos e/ou Convenções 
Coletivas de Trabalho.

1 RODRIGUEZ, Américo Plá. Princípios de Direito do Trabalho. 4ª Ed. São Paulo: LTr, 1996. P. 269.
2 MARTINS-COSTA, Judith. A boa-fé no direito privado: sistema e tópica no processo obrigacional. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
1999. p. 411.
3 SCHREIBER, Anderson. A proibição de comportamento contraditório: tutela da confiança e venire contra factum proprium. 3. ed. rev. 
e atual. Rio de Janeiro: Renovar, 2012. p. 62.
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 LEONARDO DANGEL

CONTADOR - ANALISTA TÉCNICO DO SISTEMA OCERGS-SESCOOP/RS

mbora haja uma variedade de setores nos 
quais a empresa cooperativa atua, o setor 

agropecuário pode ser apontado como o mais 
relevante no Rio Grande do Sul. Segundo a revista 
Expressão do Cooperativismo Gaúcho, o ramo 
Agropecuário é o mais representativo do coopera-
tivismo gaúcho no que se refere à quantidade de 
cooperativas registradas, ingressos auferidos e 
empregos gerados. Dentre essas cooperativas, 
existem as que processam a matéria-prima originada 
dos seus associados, bem como as que apenas a 
comercializam, sem qualquer processo industrial. O 
tema deste artigo é baseado em um estudo compa-
rativo das práticas econômicas e financeiras adotadas 
por esses dois diferentes grupos de cooperativas 
agropecuárias, com o objetivo de revelar suas 
características através da análise econômica e 
financeira de indicadores selecionados. 

A principal atividade de uma cooperativa agro-
pecuária se resume a comercializar a produção dos 
associados em maior escala do que os mesmos fariam 
de forma individualizada, podendo ela, opcionalmente, 
por meio de decisão de seus associados, industrializá-
la. De modo a atingir o objetivo deste estudo, as 
informações extraídas das demonstrações contábeis 
dos últimos 5 exercícios de 24 cooperativas – 12 com 
relevante nível de industrialização e 12 com baixo ou 

E irrelevante nível de industrialização – foram compiladas 
e analisadas. Tendo como base o exercício de 2014, 
esta amostra representa 68,7% dos ingressos totais, 
72,6% dos empregados e 48,6% dos associados de 
todo o ramo constituído por cooperativas agro-
pecuárias. Os dois grupos estudados comercializam 
produtos agropecuários diversos, como por exemplo: 
lácteos, grãos, carnes e vinhos.

O foco da análise econômico-financeira foi a 
aplicação e avaliação dos principais indicadores de 
liquidez, rentabilidade e estrutura de capitais nas 
amostras consolidadas de cada um dos grupos de 
cooperativas estudados: a) Os indicadores de liquidez 
relacionam bens e direitos (ativos) com obrigações 
(passivos) da cooperativa, por intermédio de uma 
simples operação de divisão. Diz-se, normalmente, 
que os índices de liquidez medem o quanto a 
cooperativa tem para cada unidade monetária que 
ela deve; b) Os indicadores de estrutura de capitais 
são obtidos relacionando-se os valores do capital 
(próprio e de terceiros) em relação ao montante de 
recursos aplicados (ativo); c) Já os indicadores de 
rentabilidade medem a representatividade da sobra 
do período dentro da atividade da cooperativa em 
relação a outro fator, ou seja, evidencia o acréscimo 
adicional resultante sobre cada unidade monetária 
investida que retorna em determinado período.

O ANALISTA TÉCNICO LEONARDO DANGEL TRAÇA UM COMPARATIVO DAS 
PRÁTICAS ECONÔMICAS E FINANCEIRAS ADOTADAS PELAS COOPERATIVAS 

AGROPECUÁRIAS COM E SEM AGROINDÚSTRIAS
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Em relação aos indicadores de rentabilidade, há 
uma ressalva. Esses indicadores referem-se à relação 
entre a sobra da cooperativa e algum grupo contábil 
selecionado, identificando o retorno do que foi inves-
tido. Quando isto é medido em uma empresa, usa-se 
como base o lucro. Todavia, o lucro numa empresa 
sempre é alvo de maximização, pois ali está o ganho 
do empresário. Para tanto, na empresa busca-se a 
minimização dos custos para alcançar tal objetivo.

Já na cooperativa a sobra é apenas uma conse-
quência da atividade econômica dos associados, 
não sendo o objetivo sua majoração. Também não 
se busca a minimização dos custos, pois estes são, 
em parte, a remuneração principal do associado. 
Majorar a sobra, consequentemente, implica pagar 
menos ao associado no ato do repasse pelo seu 
produto. Sendo assim, ao medir o retorno tendo 
como base a sobra, não necessariamente teremos 
os mesmos significados quando isto é feito numa 
empresa de capital.

Após a análise dos resultados, pode-se afirmar 
que as cooperativas que possuem agroindústrias 
tiveram resultados melhores comparado às que não 
têm, nos seguintes itens: indicadores de composição 
do endividamento (menos dívida de curto prazo), 
liquidez seca (capacidade de pagamento desconsi-
de-rando os estoques), giro do ativo (quantidade de 
vendas em relação ao ativo total), margem líquida 
(sobras em relação aos ingressos totais), rentabilida-
de do ativo (sobras em relação ao ativo total) e ren-
tabilidade do patrimônio líquido (sobras em relação 
ao capital investido pelo sócio - PL). As cooperativas 
sem agroindústria mostraram ter um desempenho 
melhor no indicador de liquidez geral.

Os indicadores de liquidez imediata e liquidez 
corrente tiveram variação grande no decorrer dos 
anos, não sendo possível identificar um grupo de 

cooperativas que tivesse um melhor desempenho. 
Ao passar dos anos os grupos foram revezando me-
lhores resultados nestes indicadores.

Já os indicadores de imobilização do patrimônio 
líquido e participação do capital de terceiros foram 
capazes de identificar características próprias dos 
grupos, não tendo como objetivo apresentar um gru-
po sendo melhor ou pior do que outro. As coopera-
tivas com agroindústria apresentaram mais partici-
pação de capital de terceiros e imobilizam mais seu 
patrimônio líquido do que as sem agroindústria.

Algumas características foram visíveis ao obser-
var os indicadores extraídos. As cooperativas com 
agroindústria dependem menos da venda imediata 
de estoques para quitar suas obrigações do que as 
sem agroindústrias. Utilizam mais recursos de ter-
ceiros do que próprios para financiar suas agroin-
dústrias, conseguem ter uma margem bruta maior 
e necessitam desembolsar mais em despesas 
comerciais. As cooperativas sem agroindústrias de-
pendem mais da venda de estoques e do recebi-
mento de seus créditos para quitar suas obrigações, 
concentram suas dívidas mais em terceiros e asso-
ciados e tendem a concentrar essas dívidas mais 
no curto prazo.

Pode-se concluir também que se uma coopera-
tiva que não tem agroindústria passar a industriali-
zar seus produtos poderá ter suas características 
econômico-financeiras modificadas. Esta modifica-
ção porventura poderá significar melhoria na sua 
situação econômica, visto que o grupo das que pos-
suem agroindústrias apresentam, em geral, indica-
dores melhores. Além disso, o fato de ter agroindús-
trias em seu processo produtivo, agregando valor 
ao produto final, acarreta também num cunho social , 
pois empregará mais pessoas e mais profissionali-
zada a equipe será.
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forma como as pessoas se comunicam mu-
dou muito. A cada dia a comunicação é mais rápi-
da e dinâmica. O rádio, como as pessoas se habi-
tuaram a utilizá-lo, está cada vez mais distante. 
Com o advento e massificação da internet, é cada 
vez mais comum os usuários do veículo de comu-
nicação rádio migrarem para a internet. Nada alar-
mante para quem já migrou quase que totalmente 
do AM para o FM e agora dá outro passo rumo à 
modernidade. Ainda que a mudança se dê em fun-
ção de uma decisão governamental, a de fazer a 
migração do AM no FM, o rádio precisa evoluir.

Mesmo que as mudanças aconteçam em função 
da decisão do governo federal de migrar o AM para 
o FM, é correto afirmar que mesmo que ela não 
ocorresse, o veículo rádio precisaria se atualizar. 
Essa já é uma realidade facilmente perceptível nas 
ondas das emissoras que atuam no radiojornalismo, 
sendo fácil perceber que cada vez mais a interação 
com os ouvintes é necessária e muito presente. A 
difusão dos tablets e smartphones fez com que as 
redações das rádios passassem a interagir e muito 
com o seu ouvinte, fazendo dele quase que um 
repórter. Nesse aspecto, é notório ainda que a 
utilização de outras plataformas de comunicação, 
como o Facebook, o Instagram e o Twitter estão  
cada dia mais presentes e disputando espaço com 
o rádio. Não raro, o mesmo repórter que entra ao 
vivo em determinado programa radiofônico efetua 
o registro em fotos e texto e coloca o seu material 
instantaneamente nas redes sociais. De certo modo, 
é possível afirmar que as emissoras já entenderam 

essa nova tendência da comunicação, fazendo do 
ouvinte um produtor de conteúdo.

A popularização e consequente democratização 
dos meios de comunicação, e a facilidade de envio 
de arquivos e programas, alerta ainda para outra 
questão facilmente perceptível: cada vez mais as 
pessoas participam dos programas e interagem 
com eles em diferentes plataformas e, muitas vezes, 
até criando suas próprias plataformas, uma espécie 
de rádio própria, ouvindo só o que gosta em 
aparelhos cada dia menores e de fácil acesso.

Mas voltamos ao tema principal desse texto: 
o rádio vai morrer? E a resposta é muito fácil. 
Claro que não! E por uma razão óbvia. Ele é o 
veículo mais adaptável, mais suscetível às 
mudanças tão necessárias no mundo da comuni-
cação. O rádio é o veículo da instantaneidade, 
do imediatismo e isso dificilmente irá mudar. Você 
pode até mudar a forma de ouvir o seu rádio, mas 
não deixará de fazê-lo. Ele supera todos os desafios 
e segue ainda mais vivo. Quando chegou a 
televisão, a morte do rádio foi decretada, mas 
ele segue vivíssimo, cada vez mais presente na 
rotina das pessoas.

Companheiro de todos, do jovem ao idoso, ele 
traz aos seus ouvintes informações básicas e 
essenciais para a sobrevivência em uma vida cada 
vez mais rápida e interativa. Afinal, como sair de 
casa sem saber a previsão do tempo, os pontos de 
congestionamento, os bloqueios por obras e 
manifestações e tantas outras coisas que nos são 
apresentadas no dia a dia.

LUIZ ROBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR

 COORDENADOR DE COMUNICAÇÃO DO SISTEMA OCERGS-SESCOOP/RS

Rádio: o veículo imortal
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