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PRESIDENTE DO SISTEMA 
OCERGS-SESCOOP/RS

desenvolvimento socioeconômico do cooperativismo gaúcho 

nos últimos anos se reflete no aumento dos seus ingressos, na 

geração de empregos diretos e no número de associados. Nesse contexto 

de crescimento das cooperativas, o Sistema Ocergs-Sescoop/RS 

implementa a partir de 2015 o Programa de Autogestão das Cooperativas 

Agropecuárias. 

O programa visa ser um instrumento de melhoria empresarial e agregação 

dos associados, além de tornar transparente a administração da cooperativa 

aos associados, fazendo com que estes, além dos líderes e dirigentes, 

assumam a responsabilidade plena da gestão cooperativa.

Com as informações e os indicadores gerados pelas cooperativas, 

elas possuem subsídios para análise de desempenho e cenários por ramo, 

por região e por grupos específicos de cooperativas, com ampla gama 

de informações para tomada de decisões internas e para negociação 

com parceiros. Trata-se de uma ferramenta moderna de controle das 

sociedades cooperativas que contribui para o desenvolvimento do Sistema, 

através do princípio da Intercooperação. 

Alinhado às ações estratégicas da instituição, deve-se ressaltar também 

o primeiro Seminário Internacional de Auditoria e Controle Interno, realizado 

em parceria com a Confederação das Cooperativas da Alemanha (DGRV). 

A iniciativa propiciou o compartilhamento de informações, procedimentos 

e experiências relacionadas ao contexto da Gestão de Riscos nas Sociedades 

Cooperativas.

Nesse sentido, o Seminário se constitui em uma excelente oportunidade 

de reforçar a importância da auditoria interna, com estruturas de controles, 

estratégias e ações que servem de referenciais para a adoção de boas 

práticas na gestão de riscos.

Por fim, destaco outra realização importante para o cooperativismo 

gaúcho, o Dia C. Pela primeira vez o Rio Grande do Sul participou do 

programa, que esse ano foi comemorado junto ao Dia Internacional do 

Cooperativismo. Para nossa satisfação, o Dia de Cooperar no Estado contou 

com a participação de 170 cooperativas e 77 municípios, com diversas 

iniciativas de voluntariado inscritas nas áreas de responsabilidade 

socioambiental, saúde, cultura, lazer, integração e educação.

A participação efetiva das cooperativas, aliada à organização e promoção 

do Sescoop/RS reuniu mais de 15 mil pessoas no Largo Glênio Peres, em 

Porto Alegre, em uma grande confraternização e celebração das ações e 

dos projetos desenvolvidos pelas cooperativas em suas comunidades.

E para 2016, convidamos desde já todas as cooperativas para 

inscreverem os seus projetos e mostrarem para a sociedade gaúcha e 

as organizações governamentais a importância social e a pujança 

do cooperativismo. 

Intercooperação a 
serviço da gestão 
cooperativa 

O
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LDia C no RS 
supera as 
expectativas

A terceira edição da revista Rio Grande Cooperativo 
aborda a celebração do Dia C, que aconteceu em 
todo o Estado, com destaque para as atividades 
realizadas no Largo Glênio Peres, em Porto Alegre, 
que reuniu 15 mil pessoas. Com o tema “Juntos pelo 
bem”, foi a primeira vez que o RS participou das 
comemorações, neste que é o maior Programa de 
Promoção Social do sistema cooperativo brasileiro, 
com iniciativas de voluntariado que mostram o lado 
social das cooperativas.

A campanha do Dia C no RS reuniu 170 cooperativas, 
cerca de 4 mil voluntários e beneficiou mais de 107 
mil pessoas, com movimentação em todo o interior 
do Estado em programações organizadas pelas 
cooperativas, com o objetivo de promover e estimular 
a integração de ações voluntárias de associados, 
colaboradores e familiares.

No perfil de liderança, a revista traz uma entrevista 
com o diretor técnico sindical da Ocergs e presidente 
da Uniodonto Federação, Irno Pretto, com destaque 
à sua história de vida e sua trajetória no cooperativismo. 
Pretto conta da sua ligação com a família, dos 
ensinamentos de seu pai e dos primeiros passos do 
cooperativismo odontológico no Estado.

A entrevista desta edição é com o deputado 
estadual Elton Weber, presidente da Frente Parlamentar 
de Apoio ao Cooperativismo da Assembleia Legislativa. 
Com uma longa trajetória no cooperativismo e no 
sindicalismo, esse agricultor de hábitos simples conta 
o que pensa sobre essas duas áreas de atuação de 
seu mandato e suas principais ações no parlamento 
do Rio Grande do Sul.

Outros destaques são a visita do embaixador da 
Nigéria, o Programa de Autogestão das Cooperativas 
Agropecuárias e o Seminário Internacional de Auditoria 
e Controle Interno, no Espaço Sescoop/RS.

Na editoria Atualidades, a revista destaca as 
menções das cooperativas gaúchas nos Maiores e 
Melhores da revista Exame, publicação de repercussão 
nacional, bem como as premiações e homenagens 
recebidas pelas cooperativas vinícolas, pela Cermissões 
e pelo Sistema Unicred RS.

Nesta edição, a publicação apresenta o case de 
sucesso da Cooperativa Central Aurora, que trata do 
projeto A Turminha da Reciclagem.

Boa leitura!

A entrevista da revista Rio Grande Cooperativo 
desta edição é com o deputado estadual Elton 
Weber, presidente da Frente Parlamentar de 
Apoio ao Cooperativismo da Assembleia 
Legislativa, que relata seus projetos e conta da 
trajetória que o ligou ao cooperativismo.

ERRATA
Na edição anterior, a foto da página 15 é sobre o 
encontro da Coprel com os Sindicatos Rurais e não 
do encontro de lideranças da Fetag-RS e Coprel

 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: Donaldo Hadlich
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 diretor técnico sindical da 
Ocergs e presidente da Uniodonto Federação, 
Irno Augusto Pretto, com destaque à sua 
história de vida e sua trajetória no 
cooperativismo gaúcho e brasileiro. 
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Sistema Cooperativista Gaúcho recebeu, nos 
dias 18 e 19 de setembro, a visita do vice-

ministro da Agricultura e Alimentação da Alemanha, 
Robert Kloos. O Sescoop/RS possui um acordo de 
cooperação bilateral com o país europeu que visa, 
entre outros objetivos, aproximar das propriedades 
gaúchas as experiências de sucesso das cooperativas 
agropecuárias alemãs.

Dentre as atividades da delegação, esteve um 
encontro com o governador do Estado, José Ivo 
Sartori, no dia 18, cujo principal aspecto ressaltado 
foi o convite do Ministério da Agricultura da 
Alemanha para uma visita oficial do governo gaúcho 
ao país em 2016. 

Sistema Cooperativista Gaúcho 
recebe vice-ministro da
Agricultura da Alemanha

O No dia 19, a comitiva realizou visita ao Centro de 
Formação Profissional Cooperativista para conhecer 
o projeto de biogás desenvolvido pela Cooperativa 
Languiru. Após a saudação do presidente do Sistema 
Ocergs-Sescoop/RS, Vergilio Perius, o engenheiro 
ambiental da Cooperativa de Teutônia, Tiago Feldkircher, 
explicou o funcionamento do sistema e os avanços 
técnicos obtidos através do projeto de cooperação 
bilateral entre o Sistema Ocergs-Sescoop/RS e a 
Confederação das Cooperativas da Alemanga (DGRV). 

Por fim, a Escoop foi apresentada pelo diretor 
geral da instituição, Derli Schmidt, e o coordenador 
do projeto de cooperação da DGRV, Arno Boerger, 
explicou o funcionamento do acordo.
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Programação incluiu visita à Cooperativa Languiru e audiência com o governador do Estado

ACOMPANHE A SEGUIR AS QUESTÕES DE INTERESSE DAS COOPERATIVAS 
E DOS ASSOCIADOS QUE TIVERAM O ACOMPANHAMENTO 

DO SISTEMA NO TERCEIRO TRIMESTRE DE 2015

EMBAIXADOR DA NIGÉRIA NO BRASIL É RECEBIDO NO RS
O Sistema Ocergs-Sescoop/RS recebeu, no dia 9 de setembro, o embaixador da Nigéria no Brasil, Adamu 

Azimeyeh Emozozo e sua comitiva. O objetivo da agenda foi convidar oficialmente o cooperativismo 
gaúcho para uma missão empresarial multissetorial de visita ao país, para estabelecer e expandir as relações 
de negócios entre as empresas brasileiras e empresários e autoridades da Nigéria, em evento que aconteceu 
em outubro desse ano.

CONGRESSO NACIONAL HOMENAGEIA O COOPERATIVISMO
No dia 4 de agosto, o Congresso Nacional realizou em Brasília (DF), Sessão Solene em homenagem ao 93° 

Dia Internacional do Cooperativismo e aos 45 anos da Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB).
A Sessão foi presidida pelo deputado Osmar Serraglio (PR), presidente da Frente Parlamentar de Apoio ao 
Cooperativismo (Frencoop), e pela senadora Ana Amélia (RS), vice-presidente da Frencoop. A Organização das 
Cooperativas do Estado do Rio Grande do Sul (Ocergs) esteve representada pelo diretor técnico sindical, 
Irno Pretto, e pelo presidente da Central Sicredi Sul e diretor da Ocergs, Orlando Müller.
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Coopater realiza seminário 
de capacitação

A Cooperativa de Serviços Técnicos de Extensão 
Rural – Coopater, realizou no dia 20 de agosto, na 
sede do Centro de Formação Profissional 
Cooperativista, o Seminário Cooperativismo e 
Gestão, que teve como objetivo atualizar os 
profissionais e associados sobre questões 
pertinentes às suas atividades. Cerca de 20 
associados participaram do Seminário e foram 
recepcionados pela presidente Maria Regina 
Freitas Teixeira. A primeira atividade do encontro 
foi a palestra do presidente do Sistema Ocergs-
Sescoop/RS, Vergilio Perius, que abordou a 
Expressão do Cooperativismo Gaúcho.
Durante todo o dia, palestraram também o 
gerente de Promoção Social do Sistema Ocergs-
Sescoop/RS, José Zigomar Vieira dos Santos; o 
contador da Coopater, Ari Zimpel; o coordenador 
jurídico da Ocergs, Tiago Machado e o contador 
da área de Monitoramento do Sistema Ocergs-
Sescoop/RS, Leonardo Dangel.

Sulgás busca 
parcerias com 
cooperativas

Com o objetivo de apresentar o projeto da 
Companhia de Gás do Rio Grande do Sul (Sulgás) e 
do Governo do Estado às cooperativas agropecuárias, 
a Ocergs promoveu no dia 6 de agosto, no Centro 
de Formação Profissional Cooperativista, em Porto 
Alegre, um encontro entre a empresa responsável 
pela comercialização e distribuição de gás natural 
canalizado no Estado com representantes da CCGL, 
Cooperativa Piá e Cosuel.

A reunião serviu para aproximar as cooperativas 
e a Sulgás, no sentido de iniciarem as conversas para 
uma possível negociação futura. A Companhia 
demonstra interesse na compra de biogás produzido 
pelas cooperativas, principalmente pela força e 
representatividade do ramo Agropecuário na economia 
e no desenvolvimento do Estado.

Segundo o diretor de Administração e Finanças 
da Sulgás, Luiz Irineu Schenkel, a Companhia Sulgás 
possui condições de resolver um grande problema 
ambiental, de transformar resíduos e dejetos animais 
em renda. “Nós podemos transformar emprego em 
geração de energia e geração de renda”, afirmou.

O diretor da Companhia de Gás do RS explicou 
que o lançamento do projeto do Biogás em Teutônia, 
desenvolvido pela Cooperativa Languiru por meio do 
acordo de cooperação bilateral entre a Confederação 
das Cooperativas da Alemanha (DGRV) e o Sistema 
Ocergs-Sescoop/RS, chamou sua atenção para o 
potencial das cooperativas. Segundo ele, a Sulgás 
tem a condição de comprar o gás produzido através 
do processo de transformação do biogás em energia.
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Cooperativas habitacionais 
participam de reunião com 
secretarias do governo estadual

A Ocergs promoveu no dia 26 de agosto, na sede 
do Centro de Formação Profissional 
Cooperativista, mais um encontro entre 
secretarias do governo estadual e cooperativas 
habitacionais, com o objetivo de otimizar o 
processo de compra dessas áreas por parte das 
cooperativas habitacionais para a construção 
de moradias. 
Cerca de 15 cooperativas do ramo participaram 
do encontro, que ouviram das autoridades as 
providências que estão sendo tomadas para 
que o processo se torne viável. 

Reunião debateu a possibilidade do desenvolvimento 
de estudos técnicos e compra do biogás produzido 
pelas cooperativas por parte da Companhia de Gás 

do Estado do Rio Grande do Sul
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Sistema Ocergs-Sescoop/RS realizou nos dias 
24 e 25 de agosto, em parceria com a Federação 

das Cooperativas Agropecuárias do RS (Fecoagro/RS)
 o Curso de Formação de Agente de Desenvolvimento 
Cooperativo – ADC, que integra o Programa de 
Autogestão das Cooperativas Agropecuárias.

O Programa visa ser um instrumento de melhoria 
empresarial e agregação dos associados na 

cooperativa, além de tornar transparente a adminis-
tração da cooperativa aos associados, fazendo com 
que estes, além dos líderes e dirigentes assumam a 
responsabilidade plena da gestão cooperativa.

O projeto piloto conta com a participação de 
11 cooperativas do ramo Agropecuário do Estado: 
Coagrisol, Cotriel, Cotrisoja, Cotrijal, Coagril, Cotrisal, 
Cotripal, Cotrirosa, Coopermil, Camnpal e Cotrisel.

O

Sistema e Fecoagro/RS 
iniciam Programa 
de Autogestão 
das Cooperativas 
Agropecuárias

D
iv

u
lg

aç
ão

Projeto piloto conta com a participação de 11 cooperativas do Estado

I SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE 
AUDITORIA E CONTROLE INTERNO

Profissionais da contabilidade, auditores internos 
e independentes e gestores das cooperativas 
gaúchas participaram no dia 6 de agosto, do I 
Seminário Internacional de Auditoria e Controle 
Interno, realizado em parceria com a 
Confederação das Cooperativas da 
Alemanha (DGRV). 
O Seminário, que teve por objetivo compartilhar 
informações, procedimentos e experiências 
relacionadas ao contexto da Gestão de Riscos nas 
Sociedades Cooperativas, reuniu cerca de 100 
profissionais de 35 cooperativas dos ramos 
Agropecuário, Infraestrutura, Saúde e Crédito.

CENTRAL SICREDI SUL PROMOVE 
SIMPÓSIO JURÍDICO

A Central Sicredi Sul promoveu no dia 7 de julho, 
o Simpósio Jurídico, com o objetivo de constatar 
anseios e dificuldades enfrentadas por esses 
profissionais, bem como possibilitar a troca de 
experiência e a proposição de temas a serem 
estudados com maior profundidade. O 
coordenador jurídico do Sistema 
Ocergs-Sescoop/RS, Mário De Conto, ministrou a 
palestra de encerramento do evento, com o tema 
“Direito Cooperativo: uma perspectiva 
internacional”.
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Cooperativismo Gaúcho 
apresenta seus números

m reconhecimento à importância do 
cooperativismo para a economia do Rio Grande 

do Sul, o governador José Ivo Sartori recebeu no dia 
3 de julho, no Galpão Crioulo do Palácio Piratini, 
representantes do setor para um café da manhã. 

Para celebrar o Dia Internacional do Coopera-
tivismo, comemorado em 2015 no dia 4 de julho, 
a Ocergs lançou a revista Expressão do Coopera-
tivismo Gaúcho 2014, um anuário com números e 
o desempenho das cooperativas gaúchas. No evento, 
a entidade também promoveu, em parceria com 
a Secretar ia de Desenvolvimento Rura l  e 
Cooperativismo (SDR), o lançamento do Prêmio 
Cooperativismo Gaúcho de Jornalismo, que 
reconhece e estimula jornalistas a produzirem 

E reportagens nas diferentes mídias, com foco na 
economia da cooperação. 

Após o pronunciamento do secretário do 
Desenvolvimento Rural e Cooperativismo, Tarcisio 
Minetto, e do governador, José Ivo Sartori, o 
presidente do Sistema Ocergs-Sescoop/RS, Vergilio 
Perius, disse que o espírito cooperativo está presente 
na gestão do governo do Estado. Ele destacou que 
as cooperativas apresentaram crescimento de 10,7% 
em relação a 2013 e registraram faturamento de 
R$ 31,2 bilhões. 

O Sistema Ocergs-Sescoop/RS, representado pelo diretor-secretário da Ocergs, Paulo Pires, es-
teve presente no dia 29 de julho na abertura do XIII Congresso Internacional do Leite, que aconteceu 
de 28 a 30 de julho, no Centro de Convenções da Fiergs, em Porto Alegre.

O evento, apoiado pelo Sescoop/RS, teve como objetivo discutir a sustentabilidade e competiti-
vidade da atividade leiteira no Brasil, visando ao aumento da lucratividade no setor e a elaboração 
de uma agenda de políticas públicas para o fortalecimento da cadeia produtiva do leite no Brasil. 
Dentro da programação do Congresso, o presidente do Sistema Ocergs-Sescoop/RS, Vergilio Perius, 
presidiu no dia 30 de julho, o painel “Inovação e Sustentabilidade”.

Presença do Sistema no 
Congresso Internacional do Leite

A revista Expressão do Cooperativismo Gaúcho 
está disponível no site 

 www.sescooprs.coop.br
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ENTRE OS DIAS 29 DE AGOSTO E 6 DE SETEMBRO, O SISTEMA OCERGS-SESCOOP/RS 
ESTEVE PRESENTE NA 38ª EDIÇÃO DA EXPOINTER, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES 

ASSIS BRASIL, EM ESTEIO. UMA DAS MAIORES FEIRAS DO AGRONEGÓCIO 
DA AMÉRICA LATINA, A FEIRA TEVE COMO TEMA 

“COM O CAMPO, TODO O ESTADO CRESCE”

Expointer 2015
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BOAS PRÁTICAS NO TRANSPORTE DO LEITE
O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
(Mapa) promoveu, no dia 3 de setembro, a cerimônia 

de entrega da declaração de participação às 26 empresas 
de laticínios que capacitaram os transportadores em Boas 
Práticas no Transporte de Leite (BPT), seguindo o 
Programa Alimentos Seguros – PAS Leite.
Entre as empresas agraciadas, destaque para as 
cooperativas Camnpal, Cooprado, Cooperativa Piá, CCGL, 
Coopac, Coopasul, Cooperlate, Cosuel, Languiru, Santa 
Clara e Cosulati.

WORKSHOP SOBRE PROJETO DE BIOGÁS
A Secretaria de Desenvolvimento Rural e 

Cooperativismo (SDR) promoveu, no dia 3 de setembro, 
o Workshop sobre o projeto do biogás. Com o objetivo de 
incentivar o uso do biogás através de pesquisas e 
tecnologias para suprir as necessidades na geração e 
fornecimento de energia elétrica, as cooperativas 
Languiru, Ecocitrus e Coohaf/RS apresentaram seus 
cases sobre o uso da tecnologia.

38ª Expointer começou na manhã do 

dia 29 de agosto com a presença do 

governador José Ivo Sartori e do secretário 

da Agricultura e Pecuária, Ernani Polo, que, 

juntamente com as entidades co-promotoras, 

abriram oficialmente o evento, no Parque de 

Exposições Assis Brasil, em Esteio. Após o 

descerramento da fita inaugural da Expointer, 

o governador José Ivo Sartori, acompanhado 

de secretários e demais autoridades, visitou 

o espaço do cooperativismo na Feira, no 

Pavilhão Internacional.
Após a saudação do governador e do 

secretário da Agricultura, o presidente do 
Sistema Ocergs-Sescoop/RS, Vergilio Perius, 
afirmou que a Expointer é a união perfeita do 
campo e da cidade. “Aqui estão expostas as 
potencialidades do campo e os produtos 
oriundos da agroindústria, que é a síntese do 
que melhor se produz no Estado pelas 
cooperativas”, destacou.

Diversas atrações estiveram à disposição 
do público na 38ª Expointer: debates, oficina 
de ovinocultura, premiações, assinatura de 
convênios e entrega de equipamentos aos 
municípios. 

A II FÓRUM ITINERANTE DO AGRONEGÓCIO
O Sistema apoiou o Fórum que aconteceu no dia 2 de 
setembro com a participação dos ex-ministros da 

Agricultura, Allyson Paulinelli, Francisco Turra e Roberto 
Rodrigues. O objetivo do evento foi oferecer uma visão 
global e atualizada sobre o panorama e as perspectivas 
do agronegócio brasileiro na visão de líderes do setor. 
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Vergilio Perius é homenageado 
com o Troféu Guri

o se destacar em suas atividades, eles levaram 
o nome do Rio Grande do Sul para os quatro 

cantos do mundo. Com trajetórias reconhecidas em 
áreas distintas, do agronegócio à cultura, dez gaúchos 
foram homenageados no dia 1º de setembro com o 
Troféu Guri. A cerimônia festiva foi realizada na Casa 
RBS, no parque Assis Brasil.

Chamados individualmente ao palco, os vence-
dores foram recebidos por padrinhos, que os 
apresentaram destacando a trajetória que motivou 
a homenagem.

“Queremos que o exemplo de cada um desses 
guris seja uma referência para que nós consiga-
mos reverter a difícil situação que o Estado passa, 
com coragem, empreendedorismo e criatividade”, 

afirmou o presidente do Conselho de Administra-
ção do Grupo RBS, Nelson Sirotsky, citando nomi-
nalmente características marcantes de cada um 
dos homenageados.

O presidente do Sistema Ocergs-Sescoop/RS, 
Vergilio Perius, ao receber a distinção, disse que 
era apenas o portador da homenagem e que ela 
pertencia aos cooperativistas gaúchos. Em sua 
18ª edição, a homenagem foi criada pela Rádio Gaúcha 
em 1998 e já reconheceu mais de 180 gaúchos de 
nascimento ou de adoção que tiveram suas histórias 
destacadas no Estado. O nome do prêmio foi 
inspirado na canção Guri, composta por João Batista 
Machado e Júlio Machado da Silva Filho, e eternizada 
na voz de César Passarinho.
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MEDALHA ASSIS BRASIL
Durante a abertura oficial da Feira, no dia 4, 
após o tradicional desfile dos campeões, 

ocorreu a entrega da Medalha Assis Brasil a três 
homenageados, dentre eles o presidente do Sistema 
Ocergs-Sescoop/RS, Vergilio Perius.
Todos os anos, a medalha é entregue a três 
homenageados que tenham se distinguido por 
serviços de excepcional mérito no setor da agricultura 
e da pecuária. Em 2015, além de Perius, receberam a 
medalha o agricultor Antonio Vivaldino Bonotto e o 
vice-presidente da Farsul, Gedeão Pereira.

OCB RECEBE HOMENAGEM DO BRDE 
POR SEUS 45 ANOS
No dia 2, a OCB recebeu do Banco Regional de 

Desenvolvimento do Extremo Sul – BRDE, uma 
homenagem por seus 45 anos de história. A honraria 
contou com a presença do presidente do Sistema 
OCB/Sescoop, Márcio Lopes de Freitas e do diretor-
presidente do BRDE, Neuto de Conto e de dezenas 
de autoridades e cooperativistas do Rio Grande do 
Sul, Santa Catarina e Paraná.
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Cooperativas do RS 
se destacam na relação 
das melhores e maiores 
empresas do Brasil

A Unimed Porto Alegre aparece também no ranking 
das 500 maiores empresas em vendas líquidas no 
Brasil e entre as 100 maiores da região Sul, enquanto 
que a Unimed Nordeste-RS integra a lista das 1000 
maiores empresas, também com base no critério de 
vendas líquidas.

Nesta edição, a Sicredipar – que contempla o 
Banco Cooperativo Sicredi, Administradora (de 
Consórcios Sicredi, de Bens Sicredi, de Cartões 
Sicredi), Corretora de Seguros Sicredi - ocupa a 
posição 68 no ranking dos 200 maiores grupos 
privados com atuação no Brasil. Além disso, o Banco 
Cooperativo Sicredi aparece em diversos rankings 
setoriais (vide relação na página seguinte).

MELHORES & MAIORES: AS 1000 
MAIORES EMPRESAS DO BRASIL

Em sua 42ª edição, o anuário da Editora Abril 
tornou-se o mais amplo e confiável retrato do 
ambiente empresarial brasileiro. Com base no 
balanço do exercício 2014 e em dados oficiais, as 
empresas ranqueadas foram avaliadas conforme 
critérios de excelência empresarial, desenvolvidos 
pelo ranking Melhores & Maiores. Trata-se de uma 
ponderação de resultados obtidos em crescimento 
das vendas, lucro, patrimônio, rentabilidade, capital 
circulante líquido, liquidez geral, endividamento, 
riqueza criada, número de empregados, riqueza 
criada por empregado, salários e encargos, tributos, 
exportação e EBITDA, abreviatura da expressão 
inglesa Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation 
and Amortization, que significa lucros antes de 
descontar os juros, impostos, depreciação 
e amortização.

cooperativismo gaúcho está presente na 
relação das principais empresas brasileiras. 

É o que aponta a edição “Melhores & Maiores: as 
1000 maiores empresas do Brasil”, da revista Exame, 
que premiou as melhores práticas empresariais de 
18 setores da economia. Conforme o levantamento, 
que leva em consideração dados oficiais do balanço 
do exercício de 2014, 17 cooperativas gaúchas se 
destacam nos principais rankings de seus setores 
– 14 do ramo Agropecuário, duas do ramo Saúde e 
uma do Crédito. 

O setor de agronegócio foi o que mais destacou 
as cooperativas gaúchas. Entre as 50 maiores do 
agronegócio da região Sul, pelo critério de vendas 
líquidas, três cooperativas do Estado aparecem no 
ranking – Cotrijal, de Não-Me-Toque, Cotrisal, de 
Sarandi e Cosuel – Dália Alimentos, de Encantado. 
No ranking das 400 maiores do Agronegócio, 14 
cooperativas do RS marcam presença. 

A Cosuel aparece novamente como a quinta melhor 
empresa do País, no ramo de aves e suínos. A novidade 
neste ano é a presença da Coopatrigo, de São Luiz 
Gonzaga/RS, que ocupa o 9° lugar na relação das 
melhores no Agronegócio, na categoria Algodão 
e Grãos.

RAMOS SAÚDE E CRÉDITO
Os ramos Saúde e Crédito também enalteceram 

a importância das cooperativas do Rio Grande do 
Sul. Na relação das 150 melhores empresas para 
trabalhar, cinco cooperativas gaúchas estão presentes 
– Sicredi, Unimed Central de Serviços/RS, Unimed 
Missões/RS, Unimed Porto Alegre e Unimed Vales 
do Taquari e Rio Pardo.
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S ANUÁRIO “MELHORES & MAIORES: AS 1000 MAIORES EMPRESAS 

DO BRASIL”, DA REVISTA EXAME, ELENCA 17 COOPERATIVAS 
GAÚCHAS ENTRE AS PRINCIPAIS EMPRESAS 

NO RANKING DE SEUS SETORES
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Unimed Porto Alegre 
(Porto Alegre/RS)
Venda (em milhões de reais): 1.565,8
Posição: 2014 – 383º

Entre as 1000 maiores em vendas 
líquidas - Geral:
Cotrijal (Não-Me-Toque/RS)
Venda (em milhões de reais): 1.049,5
Posição: 2014 – 543º

Cotrisal (Sarandi/RS)
Venda (em milhões de reais): 945,3
Posição: 2014 – 594º

Cosuel – Dália Alimentos 
(Encantado/RS)
Venda (em milhões de reais): 921,1
Posição: 2014 – 605º

Cotripal (Panambi/RS)
Venda (em milhões de reais): 796,5
Posição: 2014 – 672º

Unimed Nordeste RS 
(Caxias do Sul/RS)
Venda (em milhões de reais): 658,7
Posição: 2014 – 782º

Coopatrigo (São Luiz Gonzaga/RS)
Venda (em milhões de reais): 650,7
Posição: 2014 – 790º

Agropan (Tupanciretã/RS)
Venda (em milhões de reais): 638,7
Posição: 2014 – 808º

Cotriel (Espumoso/RS)
Venda (em milhões de reais): 631,7
Posição: 2014 – 814º

Coopermil (Santa Rosa/RS)
Venda (em milhões de reais): 558,8
Posição: 2014 – 878º

Coagrisol (Soledade/RS)
Venda (em milhões de reais): 476,3
Posição: 2014 – 961º

Cotrisel (São Sepé/RS)
Venda (em milhões de reais): 456,3
Posição: 2014 – 992º

Camnpal (Nova Palma/RS)
Venda (em milhões de reais): 451,9
Posição: 2014 – 999º

Entre as 150 Melhores para 
trabalhar
 Sicredi
 Unimed Central de Serviços/RS
 Unimed Missões/RS
 Unimed Porto Alegre
  Unimed Vales do Taquari 

e Rio Pardo

Entre as 10 Maiores em Riqueza/
Empregado (Riqueza criada por 
empregado – em US$)
9º lugar: Unimed Porto Alegre

Maiores por Estado – Rio Grande 
do Sul (Crescimento)
Aumento de vendas no ano, 
já descontada a inflação – em %
Unimed Porto Alegre 
(Porto Alegre/RS)
Posição: 9º

Maiores por Estado – Rio Grande 
do Sul (Liquidez Corrente)
Reais realizáveis para cada real de 
dívida no curto prazo – em número 
de índice
Unimed Porto Alegre 
(Porto Alegre/RS)
Posição: 9º
Índice: 1,42%

Maiores por Estado – Rio Grande 
do Sul (Riqueza/Empregado)
Riqueza criada por empregado – 
em US$
Unimed Porto Alegre 
(Porto Alegre/RS)
Posição: 4º
Valor: US$ 134.560,00

100 Maiores da Região Sul 
(em vendas líquidas)
Unimed Porto Alegre 
(Porto Alegre/RS)
Venda (em milhões de reais): 
1.565.000,80
Posição: 2014 – 55º

Cotrijal (Não-Me-Toque/RS)
Venda (em milhões de reais): 
1.049,50
Posição: 2014 – 82º

Cotrisal (Sarandi/RS)
Venda (em milhões de reais): 945,3
Posição: 2014 – 96º

Cosuel – Dália Alimentos 
(Encantado/RS)
Venda (em milhões de reais): 921,1
Posição: 2014 – 100º

400 Maiores do Agronegócio
Cotrijal (Não-Me-Toque/RS)
Posição: 114º

Cotrisal (Sarandi/RS)
Posição: 128º

Cosuel – Dália Alimentos 
(Encantado/RS)
Posição: 132º

Cotripal (Panambi/RS)
Posição: 149º

Languiru (Teutônia/RS)
Posição: 174º

Coopatrigo (São Luiz Gonzaga/RS)
Posição: 187º

Agropan (Tupanciretã/RS)
Posição: 190º

Cotriel (Espumoso/RS)
Posição: 192º

Coopermil (Santa Rosa/RS)
Posição: 209º

Coagrisol (Soledade/RS)
Posição: 233º

Cotrisel (São Sepé/RS)
Posição: 245º

Camnpal (Nova Palma/RS)
Posição: 247º

Cotricampo (Campo Novo/RS)
Posição: 260º

Cotrisul (Caçapava do Sul/RS)
Posição: 275º lugar

50 maiores do Agronegócio 
– Crescimento
As empresas com maior expressão 
nas vendas 
Cotrisul (Caçapava do Sul/RS)
Posição: 29º lugar

50 Maiores do Agronegócio 
(Região Sul)
Cotrijal (Não-Me-Toque/RS)
Posição: 34º

Cotrisal (Sarandi/RS)
Posição: 42º

Cosuel – Dália Alimentos 
(Encantado/RS)
Posição: 46º

Melhores no Agronegócio 
– Algodão e Grãos
Coopatrigo 
(São Luiz Gonzaga/RS)
Posição: 9º

Melhores no Agronegócio 
– Aves e Suínos
Cosuel – Dália Alimentos 
(Encantado/RS)
Posição: 5º

AS POSIÇÕES DAS COOPERATIVAS GAÚCHAS
ENTRE AS 500 MAIORES EM VENDAS LÍQUIDAS - GERAL

U i d P t A bi/RS)
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O presidente da Cermissões, Diamantino Marques 
dos Santos, recebeu no dia 16 de julho, na sede da 
cooperativa, em Caibaté, o Troféu Campeador, 
promovido pela RBS TV, na Categoria Comunidade 
e Lideranças. Em sua 2ª edição, a premiação 
reconhece iniciativas que estimulam o setor do 
agronegócio e inovação no campo. O Sistema Ocergs-
Sescoop/RS é parceiro da RBS TV e participou da 
indicação das iniciativas, que foram julgadas por 
jornalistas da emissora. 

O presidente Vergilio Perius participou da 
cerimônia, que reuniu dirigentes de cooperativas 

de diversos ramos, prefeitos, vereadores, secretários 
municipais, conselheiros, associados e empregados 
da Cermissões. Durante todo o dia, equipes da 
emissora produziram uma reportagem especial 
sobre a Cooperativa que foi apresentada para todo 
o Estado a partir do dia 27 de agosto no Jornal do 
Almoço.

O Troféu premia iniciativas das seguintes áreas: 
Pesquisa, Tecnologia, Gestão, Comunidade e 
Liderança. O nome do prêmio é inspirado nos homens 
do campo e na disposição para um trabalho que 
exige dedicação e esforço.

Cermissões é vencedora 
do Troféu Campeador
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COOPERATIVAS GAÚCHAS TÊM QUATRO VINHOS ENTRE OS 100 MELHORES 
DO MUNDO

Os quatro vinhos brasileiros relacionados na lista dos 100 melhores vinhos do mundo são de cooperativas 
da Serra Gaúcha. É o que aponta o ranking 2015, elaborado pela Associação Mundial de Jornalistas e 
Escritores de Vinhos e Licores (WAWWJ, sigla em inglês de World Association of Writers and Journalists of 
Wines and Spirits) e divulgado no dia 14 de julho. As cooperativas vinícolas Aurora e Garibaldi figuram na 
relação com dois espumantes cada.
Ao todo, a relação dos 100 melhores do mundo traz vinhos de 17 países diferentes. No ranking dos melhores 
países produtores de vinhos, dentre 62 inscritos, o Brasil ocupa a 13ª posição.

HOMENAGEM AOS 25 ANOS DA UNICRED PORTO ALEGRE
O deputado Ciro Simoni ocupou o espaço do Grande Expediente da sessão da Assembleia Legislativa, 

no dia 20 de agosto, para homenagear os 25 anos de atuação da Unicred Porto Alegre, principal 
cooperativa do Sistema Unicred RS. Ao iniciar sua manifestação, destacou que é característica do 
Parlamento prestigiar o sistema cooperativista, reconhecendo que esse sistema faz a diferença, tanto que a 
Assembleia Legislativa instituiu uma Frente Parlamentar para tratar especificamente do cooperativismo, 
com anuência dos 55 deputados.
 “A Unicred RS possui 11 cooperativas, dentre elas a Unicred Porto Alegre, e mais de 55 unidades de negócios 
que representam 38 mil cooperados e R$ 2 bilhões de ativos no Rio Grande do Sul, demostrando, assim, sua 
pujança e, também, sua importância dentro do sistema financeiro ligado à saúde”, sublinhou Simoni.
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premiação Destaques do Ano da ARH Serrana 
chegou em dobro mais uma vez para a Unimed 

Nordeste/RS. A área de Gestão de Pessoas da 
Cooperativa ficou com o prêmio na categoria Gestão 
Estratégica de Pessoas, pela quinta vez, enquanto a 
Gestão de Sustentabilidade destacou-se no quesito 
Responsabilidade Socioambiental, pela terceira vez. 
A funcionária Marindia Onzi também apresentou seu 
trabalho de conclusão de curso em Administração com 
Ênfase em Gestão de Pessoas, pela Faculdade da Serra 
Gaúcha, e destacou-se na categoria Acadêmicos.

As dez empresas, organizações e estudantes 
selecionados apresentaram políticas de gestão de 

pessoas, projetos para área de recursos humanos 
e pesquisas sobre o tema de comprovada relevância 
e eficácia.

Neste ano, o prêmio alcança sua 23ª edição. 
O Destaques do Ano ARH Serrana reconhece 
práticas exemplares em cinco categorias: Gestão 
Estratégica de Pessoas, Projetos, Responsabilidade 
Socioambiental, Acadêmicos e Personalidade do 
Ano. A avaliação dos inscritos no prêmio é realizada 
pela equipe da Casattos, e a seleção dos agraciados 
pela diretoria executiva da ARH Serrana e pelo 
departamento Destaques. A diretoria executiva 
também escolhe a Personalidade do Ano. 

Unimed Nordeste-RS conquista 
Destaques do Ano 2015 
da ARH Serrana

Cooperativa de Saúde foi agraciada com um dos principais prêmios de Caxias do Sul, o Destaques do Ano 2015 da 
ARH Serrana
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Rede Transporte promove Workshop 
para debater demandas do setor

A Central Nacional das Cooperativas de Transportes de Cargas e Passageiros (Rede Transporte), com 
o apoio do Sescoop/RS promoveu no dia 20 de agosto, no Centro de Formação Profissional Cooperativista, 
em Porto Alegre, o Workshop Ramo Transporte – Rede 2015.

O objetivo do evento foi alinhar as práticas de gestão e operacionais, além de levantar as demandas do 
setor de Transporte do Rio Grande do Sul. Destinado a diretores, contadores, analistas financeiros, colabora-
dores, advogados e prestadores de serviço da área, o Workshop contou com a presença de 30 participantes.

A
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Cotrisel realizou no dia 11 de setembro, na Associação dos Funcionários 
da Cooperativa, o IV Seminário da Soja. O evento contou com a 

participação de centenas de associados, que foram recepcionados pelo 
presidente José Paulo Salerno e pela diretoria da Cooperativa. Promovido 
pelo departamento técnico da Cotrisel, as atividades tiveram como objetivo 
levar aos produtores palestrantes com alto conhecimento técnico em sua 
área de atuação, no intuito de oferecer aos associados conhecimentos 
que possam ser utilizados em suas propriedades. 

Além de palestras técnicas, proferidas por técnicos de empresas 
parceiras e fornecedores da Cotrisel, os produtores associados assistiram 
a uma exposição do presidente do Sistema Ocergs-Sescoop/RS, Vergilio 
Perius, que discorreu sobre números do cooperativismo gaúcho e sua 
importância para a sociedade.

Ao fim de sua palestra, Perius entregou para o presidente da Cotrisel, 
José Paulo Salerno, e o vice, Sinval Gressler, um quadro comemorativo 
aos 58 anos da cooperativa, completados no dia 20 de setembro.

No dia 12 de setembro a 
Cotricampo, de Campo 

Novo, realizou a 3ª Feira 
Camponovense da Cultura, na 
rua coberta do município. O 
evento, com atividades que 
incluíram também a 
comemoração de 48 anos da 
Cooperativa, foi prestigiado 
por autoridades estaduais e 
regionais e teve como marco 
principal o painel 
“Desenvolvimento do 
Agronegócio Regional”. 

A Coopatrigo realizou nos 
dias 4 e 5 de agosto, o 2° 

Seminário de Líderes, 
reunindo delegados, 
conselheiros administrativos 
e fiscais com a finalidade de 
prestar contas do primeiro 
semestre de 2015. O evento foi 
realizado na cidade de Rio 
Grande, onde a Cooperativa 
aproveitou a viagem para a 
visita de dois importantes 
parceiros comerciais, a 
Indústria de Calcários 
Caçapava e os terminais 
portuários Termasa e Tergasa, 
administrados pela CCGL no 
Porto de Rio Grande.

Entre os dias 16 e 18 de 
setembro, a Languiru 

participou de diversas 
atividades da 9ª edição do 
Fórum Tecnológico do Leite, 
evento organizado pelo 
Colégio Teutônia e parceiros. 
Esse ano, o Fórum teve como 
tema “Produção Leiteira: 
tendências, possibilidades e 
cenários”. A atividade marca as 
comemorações pelo Dia 
Estadual do Leite em Teutônia, 
data celebrada anualmente na 
terceira quarta-feira do mês de 
setembro que enaltece a 
importância da bebida para a 
população e incentiva o 
consumo do alimento.

Cotrisel realiza 
IV Seminário 
da Soja

No dia 7 de agosto, a Coopermil celebrou seus 60 anos, em um 
jantar comemorativo que aconteceu no salão de eventos da AABB 
em Santa Rosa.

Também fez parte das comemorações a palestra com o ex-ministro 
da Agricultura, Roberto Rodrigues, no dia 21 de agosto. Sob o tema 
“O Agronegócio no Brasil e no mundo”, Rodrigues destacou a importância 
do Agronegócio brasileiro no cenário socioeconômico mundial, trazendo 
números atualizados da produção mundial de alimentos e os aspectos 
econômicos. A palestra foi promovida pela Coopermil e realizada com 
o apoio do Sescoop/RS. 

Coopermil comemora
60 anos

A

Evento técnico da Cooperativa sepeense contou com palestra do presidente 
do Sistema Ocergs-Sescoop/RS
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No dia 31 de agosto, durante a programação da 
38ª Expointer, o vice-presidente da Cooperativa Languiru, 
Renato Kreimeier, foi um dos homenageados na 19ª edição 
do Prêmio “O Futuro da Terra”, que ocorreu no auditório da 
Farsul, no Parque Assis Brasil, em Esteio, promovido pelo 
Jornal do Comércio, em parceria com a Fundação de Amparo 
à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul (Fapergs).

A seleção dos premiados foi feita pelo Comitê de Ciências 
Agrárias da Fapergs, que identificou os melhores trabalhos 
e pesquisas direcionadas ao desempenho do agronegócio 
gaúcho. Nesta edição, o tema da sustentabilidade ambiental 
ganhou mais espaço na seleção dos homenageados, com 
trajetórias dedicadas ao desenvolvimento de novas 
tecnologias e a avanços para melhorar a condição 
socioeconômica do setor.

Para Kreimeier, a dedicação de todos é essencial e 
recoloca a Languiru como um dos ícones do cooperativismo 
nacional. “Pessoalmente, fico lisonjeado por estar entre 
essas pessoas e instituições homenageadas”, concluiu o 
vice-presidente da Languiru, que esteve acompanhado da 
família, diretoria, associados e colaboradores da Cooperativa 
na solenidade de premiação.

Prêmio 
“O Futuro 
da Terra” 
é entregue 
à Languiru

Creral 46 anos
A Creral comemorou, no dia 23 de julho, 
46 anos de fundação e 15 anos da entrada 
em operação da Usina Abaúna. A solenidade, 
realizada em Floriano Peixoto, reuniu 
lideranças da Cooperativa, autoridades e 
convidados com o descerramento de uma 
placa comemorativa e visita a usina. A usina 
tem potência instalada de 720 kW e nesses 
15 anos de operação já foram gerados 46 
milhões de kW/h. 

Workshop de 
Eletrificação
A Certaja participou, no dia 28 de julho, 
em Brasília (DF), do Workshop “Os Desafios 
do Cooperativismo de Eletrificação”, 
promovido pelo Sistema OCB. O objetivo 
do encontro foi proporcionar um ambiente 
no qual os representantes das cooperativas 
do ramo Infraestrutura pudessem discutir 
os desafios, gargalos e oportunidades para 
o setor.

Ministério russo 
sinaliza para 
exportação 
de leite em 
pó da Dália
No dia 4 de setembro, uma lista com 13 
novas plantas de lácteos habilitadas para 
exportar foi emitida pelo Ministério da 
Agricultura Russo, autorizando a venda de 
leite para a Rússia, a Bielorrússia, o 
Cazaquistão e o Quirguistão – países que 
compõem a União Aduaneira. A Dália 
Alimentos aguarda somente o parecer e a 
emissão de uma circular do Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
(Mapa) brasileiro para dar início à exportação 
de leite em pó para a União Aduaneira.

Seleção dos premiados foi feita pelo Comitê de Ciências Agrárias 
da Fapergs, que identificou os melhores trabalhos e pesquisas 
direcionadas ao desempenho do agronegócio gaúcho

Le
an

d
ro

 A
u

g
u

st
o

 H
am

es
te

r

Revista_RG cooperativo_ed_3.indd   17 23/11/2015   09:53:44



SESCOOPRS.COOP.BR • JUL/AGO/SET • 2015

CAMPANHA DO DIA C NO RIO GRANDE DO SUL REÚNE 170 COOPERATIVAS, 
CERCA DE 4 MIL VOLUNTÁRIOS E BENEFICIA MAIS DE 107 MIL PESSOAS. EM PORTO 
ALEGRE, 15 MIL PESSOAS PRESTIGIARAM EVENTO QUE CELEBROU AS INICIATIVAS 

DE VOLUNTARIADO REALIZADAS PELAS COOPERATIVAS EM TODO O ESTADO

romover e estimular a integração de ações voluntárias de associados, 
colaboradores e familiares em uma iniciativa que põe em prática 

a essência cooperativista. Com esse objetivo, o Dia de Cooperar 
(Dia C) 2015 mobilizou 26 estados e o Distrito Federal, numa 
campanha que contou com a participação de 1.276 cooperativas, 
621 municípios e mais de 279 mil voluntários.

Sob o tema “Juntos pelo bem”, a edição de 2015 marcou o 
primeiro Dia C no Rio Grande do Sul. E como não poderia ser 
diferente, o cooperativismo gaúcho abraçou a causa e estreou 
com chave de ouro, beneficiando um público de 107.708 
pessoas. Ao todo, 170 cooperativas aderiram à campanha, 
que envolveu 77 municípios, 3.996 voluntários e contou com 
99 iniciativas de voluntariado inscritas nas áreas de 
responsabilidade socioambiental, saúde, cultura, lazer, 
integração e educação. 

Os números reforçam e refletem o papel do cooperativismo 
nas comunidades em que atuam, gerando desenvolvimento 
socioeconômico e sustentável. E o Dia C oportunizou aos 
gaúchos terem acesso a diversos serviços oferecidos pelos 
associados e colaboradores.
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Primeiro Dia C 
no RS supera 
expectativas
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Dia C mobilizou 26 
estados e o Distrito 
Federal, numa iniciativa que 
contou com a participação de 
1.276 cooperativas, 621 municípios 
e mais de 279 mil voluntários.

DIA C NO RS
RS contou com a participação de 170 
cooperativas, 77 municípios, 3.996 
voluntários e 99 iniciativas inscritas.

Presidente do Sistema Ocergs-
Sescoop/RS, Vergilio Perius, 
ressaltou que o cooperativismo faz 
bem durante o ano todo
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Colaboradores da Cecrers distribuíram mudas de plantas 
para os visitantes no Largo Glênio Peres

CELEBRAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL 
DO COOPERATIVISMO

Consolidado como um trabalho contínuo e relevante na rotina de 
diversas cooperativas e beneficiados, o Dia C ganhou a partir des-

te ano um significado especial. Não por acaso, o dia escolhido 
para celebrar os projetos e as iniciativas desenvolvidas pelas 
cooperativas ao longo do ano foi 4 de julho: Dia Internacional 
do Cooperativismo.

No Rio Grande do Sul, o setor cooperativista se mobilizou 
para fazer bonito. Diversas cooperativas organizaram ativi-
dades voluntárias que se desenvolveram antes, durante e até 
mesmo depois desse dia, transformando a primeira edição 
do Dia C no Estado num grande movimento daqueles que 
se unem para fazer o bem.

E para celebrar as iniciativas de voluntariado realizadas 
pelas cooperativas em todo o Estado, o Serviço Nacional de 

Aprendizagem do Cooperativismo do Estado do Rio Grande 
do Sul (Sescoop/RS) promoveu, no dia 4 de julho, no Largo 

Glênio Peres, em Porto Alegre, o Dia de Cooperar (Dia C).
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Mulheres receberam atenção 
especial com serviços e dicas 
sobre maquiagem

Público feminino teve acesso a 
serviços de manicure durante 
o evento em Porto Alegre
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Crianças brincaram e se divertiram durante o dia, com atividades 
lúdicas e de recreação

Colaboradores da Cooperpoa realizou sessões de massagem relaxante 
nos visitantes

MÚSICA, DIVERSÃO, 
SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS 
E ENTRETENIMENTO

Cerca de 15 mil  pessoas 
acompanharam e prestigiaram o 
evento, que contou com atividades 
de integração e educação,  
prestação de serviços voluntários 
à comunidade e apresentações 
musicais. Pela manhã, a apresen-
tadora do Programa Vida e Saúde, 
Laura Medina, conduziu um talk 
show sobre voluntariado e a 
responsabilidade de ser um 
voluntário. O bate-papo contou 
com a participação da assistente 
social da Cooperativa Mitra, Patrícia 
Pacheco Dias, do presidente do 
Sistema Ocergs-Sescoop/RS, 
Vergilio Perius, e do apresentador 
Luciano Périco.

Durante todo o dia, o público 
recebeu atendimento gratuito de 
quinze cooperativas e entidades 
parceiras que prestaram serviços 
como corte de cabelo, manicure, 
maquiagem, distribuição de mudas 
de plantas, massagem, forne-
cimento de segunda via de CPF, 
cadastro de doadores de medula 
óssea, realização de jogos lúdicos 
e brincadeiras para crianças, 
prevenção de lesões bucais, 
orientação sobre redução do 
desperdício de alimentos e incen-
tivo ao consumo de produtos in 
natura, orientações sobre educação 
financeira, dentre outros.

A partir do meio dia, a comu-
nidade prestigiou shows de diversos 
estilos musicais sob o comando dos 
apresentadores Gugu Streit e Sérgio 
Zambiasi. Subiram ao palco os 
cantores nativistas Érlon Péricles 
e Cristiano Quevedo, o sambista 
Caio Martinez, os cantores Cigano 
e Ana Paula Aragana. 

A abertura oficial do evento 
contou com a presença do vice-
prefeito de Porto Alegre, Sebastião 
Melo, do secretário de Desenvol-
vimento Rural e Cooperativismo 
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do Estado, Tarcisio Minetto e de 
autoridades cooperativistas, 
municipais e estaduais. Após a 
abertura, a celebração do Dia C 
prosseguiu com os shows de 
Rodrigo Ferrari, Novo Extima, 
Bochincho e Mc Jean Paul, que 
animaram o público presente.

COOPERATIVISMO FAZ 
BEM DURANTE 
TODO O ANO

Para o presidente do Sistema 
Ocergs-Sescoop/RS, Vergilio 
Perius, o Dia C foi um dia que 
marcou a união da razão e do 

coração. “O povo estava presente 
aqui em Porto Alegre e ofere-
cemos serviços úteis a quem mais 
precisava , que é a comuni-
dade carente. Tudo o que se dá 
é um grande favor que se presta”. 
O dirigente reforçou ainda que 
o cooperat iv i smo faz bem 
durante todo o ano, por 365 dias, 
e durante o Dia C fez bem em 
Porto Alegre e em todo o Estado 
do RS. “Estas ações de transfor-
mação social mostram a força 
do voluntariado cooperativista. 
Que venha 2016 para fazermos 
ainda melhor”, comemorou.
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Os números são expressivos e 
demonstram o quanto o coopera-
tivismo gaúcho se preocupa com a 
saúde e o bem-estar das comuni-
dades nas quais está inserido. Pelo 
interior do Estado, muitas ações de 
voluntariado envolveram os associa-
dos, familiares e colaboradores.

Campanhas de doação de 
alimentos, agasalhos, fraldas, 
arrecadação de brinquedos e livros 
infantis, apresentações teatrais, 
coral, oficinas de artesanato, 
atividades de educação ambiental, 
coleta e doação de sangue, pintura 
de leitos de hospital, revitalização 
de jardins de escolas, medição de 
pressão arterial, massagem, cortes 
de cabelo, cursos de maquiagem, 
atendimento odontológico, limpeza 
de locais públicos, visitas a asilos 
e diversas outras atividades 
beneficiaram as comunidades do 
interior do Estado.

LIMPEZA DAS MARGENS 
DO RIO TAQUARI

No dia 27 de junho, a Coope-
rativa Certaja, em parceria com 
entidade públicas e empresas da 
iniciativa privada, promoveu um 
mutirão de trabalho para limpeza 
nas margens do Rio Taquari.

AAçõões dde vooluunttarriadoo 
noo inteerior do RRS

OO qquee éé oo DDia dee CCoopperrarr (DDiaa CC)
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O Dia de Cooperar é uma iniciativa do Sistema das Organizações das Cooperativas Brasileiras 
(Sistema OCB) que, com o apoio e a participação efetiva das cooperativas, tem o objetivo de 
promover e estimular a integração das ações voluntárias de associados, colaboradores e familia-
res, em uma iniciativa que coloca em prática a essência cooperativista.

As cooperativas participantes, individualmente ou em grupo, desenvolvem em suas localidades 
um elenco de ações, na forma de projetos, atividades e iniciativas, valorizando o trabalho voluntário 
e demonstrando a capacidade e o empenho do setor em promover o desenvolvimento socioeconô-
mico e ambiental de forma sustentável.

Confira o vídeo do Geração Cooperação sobre o Primeiro Dia C no RS
https://www.youtube.com/watch?list=PL9E271D099F4C1A36&v=OL3X3aex0-w

A Federação Unimed/RS, de Porto Alegre, e suas filiadas promoveram 
a Campanha Estadual de Doação de Sangue

Certaja promoveu mutirão para limpeza das margens do Rio Taquari
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A operação resu ltou no 
recolhimento de 400 kg de lixo, 
sendo o maior volume de garrafas 
pet. Também foram retirados das 
margens do rio uma geladeira, uma 

televisão e uma pia. Todo o material 
recolhido foi exposto no evento do 
Dia C para que a população 
taquariense percebesse a impor-
tância do descarte correto do lixo.
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nvestir na geração do futuro para um mundo
melhor, com ações voltadas à preservação e

educação ambiental, visando sensibilizar as crianças
e a sociedade quanto à importância do respeito com
a natureza e o meio ambiente. Com essa visão, o
projeto A Turminha da Reciclagem, desenvolvido
pela Fundação Aury Luiz Bodanese e pela Cooperativa
Central Aurora Alimentos, com o apoio do Sescoop/RS,
atua na educação e conscientização de crianças do
ensino fundamental e médio. 

Através de atividades lúdicas, histórias, jogos
gigantes, rodas de conversa, exposições de banners,
vídeos, músicas, os personagens da Turminha da
Reciclagem interagem com as crianças levando a
mensagem de cuidado com os recursos naturais.
“Traababalhlhara  com as crianças me traz ainda mais
rerealalaliizizaçaçãoãoão. . AsAsaaçõõeses desenvolvidas nas escolas geram
osos rresesesulultatadodos quue ee maam isi  buscamos: os alunos levam
nonossssoo mam teteriririala ppara a cacasaa e incentivam a família aa ssee
envollverreremme  na a ssepap raaçãçãç oo dodoss reresíduos ee ccoorririggemm
osos paiais quuue têmm hááh bib tos ququee prprejejejududicicamam oo meio
ammbbieentee. AAss criannçaçass coconsnsegegueuemmm mumum ltltipipplilicacacarrr nonossa
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mensagem e ainda se tornam mais críticas quanto 
aos nossos deveres e direitos, percebendo que a 
responsabilidade por um futuro melhor depende de 
todos igualmente. Vendo o resultado do nosso trabalho 
se concretizando na comunidade, percebemos que 
aos poucos podemos mudar a nossa forma de ver o 
mundo, com muito mais esperança pelas gerações 
futuras”, destaca a educadora ambiental e represen-
tante do projeto no Rio Grande do Sul, Samara 
Arsego Guaragni.

O programa destaca a necessidade da organização 
e seleção do lixo reciclável para a coleta seletiva, 
bem como, do reaproveitamento de materiais 
recicláveis. Prática que deve ser despertada desde 
cedo nas novas gerações, responsáveis pelo futuro. 
“Através do Programa A Turminha da Reciclagem 
estamos plantando uma semente que com certeza 
dará frutos. Precisamos acreditar nas gerações futuras 
e a parceria com o Sescoop/RS nos reforça e nos 
mostra que estamos no caminho certo”, afirma 
a presidente da Fundação Aury Luiz Bodanese, 
Isabel Machado.

Projeto atua na educação e conscientização de crianças dos ensinos fundamental e médio
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PARA CONSCIENTIZAR NOVAS GERAÇÕES E GERAR MULTIPLICADORES DE P
BOAS PRÁTICAS PARA A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE
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No Rio Grande do Sul, o Sescoop/RS apoia o projeto e, 
desde 2010, fornece todos materiais educativos do programa

A Turminha da Reciclagem é voltado para as 
instituições de ensino, mas também trabalha com o 
público adulto, em virtude da relevância da sensibi-
lização dessa faixa etária, onde a mudança de hábito 
é ainda mais desafiadora. O projeto está presente 
em escolas, universidades, abrigos, feiras, exposições 
e unidades da Aurora Alimentos.

PROGRAMA ATENDEU MAIS DE 223 MIL 
PESSOAS NOS ÚLTIMOS NOVE ANOS

As atividades do programa percorrem escolas e 
comunidades do Brasil desde 2001. De 2008 até 
setembro de 2015, a Turminha da Reciclagem já 
atendeu mais de 223 mil pessoas em diversas ações 
realizadas em vários estados brasileiros. 

Em 2014, foram realizadas ações em Santa Catarina, 
Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro 
e São Paulo. No Rio Grande do Sul, as atividades se 
concentraram nas regiões Metropolitana (Porto Alegre, 
Viamão, Gravataí, Alvorada, Cachoeirinha, Esteio e 
Canoas) e Norte do Estado (Sarandi, Erechim, Vicente 
Dutra, Quatro Irmãos e Passo Fundo), com 12.468 
pessoas atendidas, em 46 instituições/locais.

Neste ano, considerando os números até setembro 
já foram atendidas mais de 28 mil pessoas, 
principalmente no Rio Grande do Sul e em Santa 
Catarina, estados em que o programa conta com 
duas educadoras ambientais que realizam as ações 
constantemente nas instituições. Nos demais estados, 
A Turminha da Reciclagem ainda tem multiplicadores 
da Cooperativa Central Aurora Alimentos, que 
recebem o treinamento necessário para disseminar 
a mensagem de educação dentro do tema 
sustentabilidade a todos os públicos.

“Acredito que as ações da Turminha da Reciclagem 
levam, através da ludicidade, conceitos e assuntos 
de extrema importância para serem debatidos com 

Durante as atividades da Turminha, são 
distribuídos materiais educativos para as 
crianças, adolescentes e adultos, para que 

estes sejam levados para casa e incentivem 
familiares e comunidade.

A Fundação Aury Luiz Bodanese, mantida 
pela Cooperativa Central Aurora 
Alimentos, com matriz em Chapecó (SC), 

é uma organização social sem fins lucrativos, 
que tem  como finalidade incentivar, promover, 
coordenar, articular e executar programas, 
projetos e ações.

a população. Não se pode desconectar a dependência 
do ser humano para com a natureza, ignorar essa 
nossa relação com o planeta é se responsabilizar por 
um futuro mais triste e mais cinza”, ressalta Samara.

PRESENÇA DIGITAL AUMENTA 
INTERAÇÃO E APROXIMA O PÚBLICO

Com o objetivo de aumentar a divulgação e manter 
contato com as pessoas que já passaram pelo 
programa, A Turminha da Reciclagem possui canais 
digitais de comunicação com o público. O site 
www.aturminhadareciclagem.com.br recebe 
atualizações com notícias das ações realizadas, fotos 
das atividades e ainda disponibiliza vídeos, histórias, 
jogos e brincadeiras para que o público infantil interaja 
com os personagens da Turminha. 

O programa também marca presença nas redes 
sociais, com uma página no Facebook para que os 
seguidores acompanhem e deixem seus recados e 
sugestões. A interação através das dicas postadas 
e fotos aproxima o público, além de continuar a ação 
de educação ambiental após a visita nas instituições. 

Com essa filosofia, a Fundação Aury Luiz Bodanese 
busca, através de ações sociais, culturais e ambientais, 
promover a sustentabilidade e a qualidade de vida, 
valorizando o ser humano e contribuindo para o 
exercício da cidadania, conforme os valores e princípios 
do cooperativismo. “O cooperativismo procura primar 
pelo desenvolvimento sustentável e a educação é 
muito importante nesse processo. O cooperativismo 
nos ensina muito, como o ato de cooperar em casa, 
na família, na sociedade. Através das atividades do 
programa mostramos para crianças e adultos a forma 
que cada um pode cooperar para um mundo melhor. 
Eu já aprendi muito com o cooperativismo e com o 
programa procuro fazer a minha parte”, explica a 
presidente da Fundação, Isabel Machado.

No Rio GrG andnde e ddo Sul,l,, o SSescoop/RS apoia o projeto e,
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MÁRMÁRMÁMÁMÁRMÁRMÁMÁMÁRM IO OO O O O DEDEDEDE DEDDDD CONCONCONCONCONCONCONCCONTOTTTTTTTT

DOUTTTTOR EOR EOR EOR EOR EOR EOR EOR ER EM DM DM DIM DIM DIM DIM DIM DIM DIM REITREITREITEITEITEITEITEITREITTO PEO PEO PEO PEO PEPEPEPEO PELA ULA ULA ULA ULA ULA ULA ULA ULA NISISISSISISISINOSNOSNOS.NOSNOSOSNOSNOSNOS COOCOOCOOCOOCOOCOOCOOCOOOORDENRDENRDERDENRDERDENRDENRDENERDENADORAAAAAA  DE ENSISSSS NO, PESPESESESESESESQESS UISA E EXTENSÃO DA FACULDADE
DE TTTTTTTTTECNOECNOECNOECNOECNOECNOECNOECNOCNOOLOGILOGILOGILOGGLOGILOGLOGIL AAAA DOAAAAAA  COOPERAERARAERAERAERARAERAERATIVIVTIVIVIVITIVIVVITIV SMOSMOSMOSMO MOSMOSMOSMOSM – ES– ES– ES– ES– ES– ESESE COOCOOCOOPCOOOOCOCOOCOO . GERENTE JURÍDICO DDDO SIOOOOO STEMA OCERGS-SESCOOP/RS

tett ma das ‘Restriririririririiçõçõçõçõçõçõçõçõçõesesesesesesesesss lllllllllegegegegegeegegaiaaaaaiaiaa ssssssssss àààààààààà aaaaaataaa uauauauauauauauaçãçãçãçãçãçããçãçããoooo de
Cooperattttttttivivivivvvivivivivivi asasasaaasasasasassaa  na América Latinaaaaaaaaa’ memmmmemememmme foi 

propposto pelo professorrrrrrr Daaaaaaaaantnn e Cracognaaaaaaaaa, pararararaararaara qqqqqqqqque 
fofofofofofofoofofofffosssssssssssssssssseeeeeeee popopopoppopopopop r rrrrrrr mim apresentttttado na XIX Connnnnnferência dee
CCoopopoperatatatatatatatatttivivivivivivvivivivasaaaaaa  das Américas, realizado entntntntntntnnttrererererereee os dias
114 e 18 88 dedd SSSSSSSSetetetetetetetetettembro de 2015, na Cidaaaaaaaadedddddd  do Panamámámámámámámámá.

Aoo anaaaalisar rrrr rrrr o ooooooo tema, percebi que aaaaaaaaa maioria dooooooooosssss
esestutudod s refefererererenteseseseseseseseseses à matéria iniciava por umumumumummumummaaaaaaa ananananananannálise
do fenômeno dadadada globalização, caracterizadadadadadadadaddada ppppppppelelelelelelelele ooooooooo
enfraquecimento o  dododd  poder do Estado e do Direiiiiiti o,
pela internacionalizaaaçaçaaaa ãoãooã ddo capital, pela concentração
eempresarial, pela cresesesesesesssceceeececececceccc ntn e competição entre aaaaaaaaaaaaasssssss
eememe prpresas e, consequenttttttttememememememmememeneeenteeeee, popopopopopopopopor ququququuququqq adadadadadadadaddrororororororrroos lelelleleleleegagagagagagaagagais
quue atatene ded ndo aos interessssssssssesesesesesesesses dddddddo capiiiiiitttattttttt lismo, restatatataaaaammmmmmmm
poor reststriringngir a atuação ddddeeeeeee cooppppppppperatttttttttivvivvvivivivvivas emmmmmmmm
dedeteterminadassááreeas. Essaavvvvisisisão – de umumumumumumumummma aa aglggggggggg obobobobobobobobo aaalaaaaaa izaçãoooo
heh gegemôm nica – abrbre esse ppppaço para falar de umamamamamamamamamama ooooooooooutuututra
glgg oboballizi ação, de qqqqquuuueu  trata Boaventura deee SSSSouououououououuousasasasasasasasasa 
SaaSantntn oso :: aa de umamamaaa globalizaçãçããão oo cocoontra-hegegegegeeemônica.a.a.

CoCoCom m efefeieitotototoo, faffff lar de uuuuumamam globaaalill zazaaçãçããããããããão cooontntntntrarararararararaara-
hegeemômôônininicccac pererrrerpappp ssaaaa pepelalaa ccooomo prprpreeeeeensnnn ãoooo dddde eee quuuuuuuuuueeeeeeeeeeeee
onde oo ssssiisi teeeemamamamama capitttttaalaala isisstataa gggeerere ouou eeeexcxxcxcxclusão,o,o, aaaas ss s pessssssooaaaaoaassssssss
bubububuscscccaaara amaaaaaaltltltltl errrrnananannatitittitivavavass. Nesssesssenee tidooo, asasasaa ccccooopepeeerarararatitivas
sussuuuurgemmmmm como umumumuu mmmmovovvimii entoo dddddeee reaçaççaççãoã . A
globbbbalaaaaa ização hegggggggeemeeememe ônônôôniccicaaa –– cac pitataaaaalilil sta – dededededesssss a fooormrrrr a,
crcrcrrrcrioiiiii u as connnnnnddididdd ççõesss ppara aa aa inininininternaccccionaaaalilll zaçããããoooo
das coopererererere aatata ivass.

A innnnteteteteteterrnacioonalizaçãçãoooo dadadaasss cococ opopererererataaa ivas, todaviiaa,a,
apapapappreeereeesesss ntouu aaoo mmmumundoo umumm oooututu roro mmmmodelooo ded
deeesesesenvnvololvimemennto. Um mooded lolo oondndn e ee ee asasa ppesesessssosososs asaa  – os
trtrtrabbalalhadodores, os produtores–– sãoão os s dododood nononooss,s,s,ooos sssós cios
doo emprereene dimento e não meroros fofornrnrnececededorresess dddee

mammmmm tététététététééérirrirririrrria-aaaaaaa prima aaaaaaaaauuumuuu a empresa cacacacacaccacacapippipipipipipittattatatatatat lista. Um modelo
onnnnnndeededeeedeede aaaaaaaasssssssss pessoaoaoaoaoaoaaas, de formrmrmrmrmrmrmmrmmaaaaaaaa democrrrrrrrrátátátátátátátáttticciccicicccicaaaaaaaa – eeeee não o
cacacacacacaccaaapipipipipipipipipitatatatatattatatal – controlaaaaaaaaam a emmemememememmempresa. Um modededdddedddelo onde os
beeeeeeeenefífíffífífífífífícios são dddddiviviivivivvvidididddididdddidos entre as pessoas na
proporcccicccccc onalidade de suas operações e não nannananananananan
proporção o oooo ooo doddddddddd  capital por cada um aportado. EEEEEEEEEssssssssssssssssssasaasasasasasasasa
caracttttttereeree ísíssíssssístititititititicacacacacacacacac s demonstram como é revolucionáááárááá ioooooooo
– emememememememememe uuuuuuuuuma eeeeeecocococococococooonnnonnnnnn mia capitalista – colocar a pessoaaaaaaaa
cooooooomomomomomomomomomoo cccccccccceene tro em detrimento do capital. 

E qual a relação dessas constatações commmmmmmmm as
restrições que sofrem as cooperativas? O professssssssssssssssssororoorororororo
Rui Namorado analisa que essas característtttttticciciciciciciccas
próprias inserem a cooperativa em um contextxtxtxtxttxtx o ooooooooo dedddddddd
“d“d“ddescoincidência”. Isso porque, não obstantetetetetetete àààààààs susususususuuasasasasasasasas
características próprias, as cooperativas opoopoooooo ereeee am nnnnnno
mesmmmmo mercado que as empresas capitaaaaaalllillililillistssssstss as queuuuuuuuu
sãsãsãsããsããããsãsão,ooooooooo  porrr aaaassim dizer, o tipo de organização ‘s‘s‘s‘s‘s‘s‘s‘s‘statatatatatattatat ndndndndndndndndndard’d’d’d’d’d’d’’d’d
aaaaaaaaa operar nnnnnnnnnno ooooooooo modelo.

ÉÉÉÉÉÉÉÉ neeeneneneeeneessssssssssssssssse eeeeeeeee sessssssss ntntntntnntntnntn idiiiiii o que a primeira necessidade qqqqqqqqquuuuuuueu
as cooperativas popopopopopopopopopopopoossssssssss uem é de um marco legal que
asasasasasasasasasa  reconheeçaç ee aass didd fefffff rencncncncncncncnccieieieeieieieee das demais empresas.
NaNNNNNaaa seqqqqqqquêuêncnciaia, , nen ccessitittaa ded ppppppppppolíticas públicas que as
appooiooioooooo ememmmmmmmm, tototttttoddadaviiaa não interfrfrfrfrffrfrfrfrfrfrffrrrrrr iririri am em sua autonomia.

NNNoNo DDDiireieeeeeeeeie toto Internacciiccc onnnalalalal, a Recomendação
1999933/3/3/3/3/3/33/3/33/33/3//2020202022020202220020000002200 dddddddaaaaaaaa OOrganizaçãçããçãçããçãção Inteernrnnnaacaca ional do Trabalho
innnncococcocococococorppoorra a a oosoooosooooooo ppppprincccccccípios cocoooperatatttivivivvisi tas adotados
pepepepepepepepepepelal  AliliananççaçaaaaCCCCCCCCCooo pepepepepepepeepp raativavaIInternacionalal, , rererereconhecendo
sususususususususus a naatuturrezazzzzzzzz  juuuuuuruuru ídídica própria e que as ccoooooooopeppp rativas
pooooooodeemm opo eeeeeeree ar em todos os setores da eccononononomia1.
UmUUUUUUUU aaaaasppsppsppppsssspssss ecto particularmente interessantnttteeee da
ReRRRRRRRR coooooommememmmmm ndação, é que a mesma não determina aoaoaoaos ss s
EsEEEEEEE tadddododdddddddddd s smembros a adoção de tratamento privilegiado o

O

1 “1. It is recognized that cooperatives operate in all sectors of the economy. This Recommendation applies to all types and forms of 
cooperatives. 2. For the purposes of this Recommendation, the term “cooperative” means an autonomous association of persons united 
voluntarily to meet their common economic, social and cultural needs and aspirations through a jointly owned and democratically 
controlled enterprise. 3. The promotion and strengthening of the identity of cooperatives should be encouraged on the basis of: (a) 
cooperative values of self-help, self-responsibility, democracy, equality, equity and solidarity; as well as ethical values of honesty, openness, 
social responsibility and caring for others; and (b) cooperative principles as developed by the international cooperative movement and 
as referred to in the Annex hereto. These principles are: voluntary and open membership; democratic member control; member economic 
participation; autonomy and independence; education, training and information; cooperation among cooperatives; and concern for 
community”. Recomendação 193/2002. Organização Internacional do Trabalho. Disponível em <http://www.ilo.org/images/empent/static/
coop/pdf/english.pdf>. Acesso em 05-Out-2015.
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às cooperativas: determinananana sim, queeee osoo EEststada os
devem tratá-las de mannneieieieira “não menos fafafafavvorááveel”
que às demais empreseesesas2. 

No Brasil, há igggguuuau lmente, o reconhecimentotototo ddddaaaa
naturezajurídicaaapprp ópria das sociedades cooperatititivvavavasss3333,,
a disposiçãoooo legal no sentido da possibilidadadaadedede ddde
adotar pppporooo  objeto “qualquer gênero dddeee seservrviçiço,o,
opopopopopoopopppereeeee açaçaçaçãoãã  ou ativvvvvvvvidididdididdididadadadadadadadaddde”e”e”e”e”e”e”e”e”e”e 4444444,,,,,,, bebebebebebebebebemmmm mmmm como aaa eexisttênênccia dedeedeededeede 
normrmrmrmas constitucioiooionais qqueuueu  determmminam ao eestadado
queeee se absteenhnnn a dedee iinnterrerrererererrerfefefefeffefefeffefefefeffffeririririririririrrrrrrrriirr rrrrr na atuaççãoo dde 
coopereererataa ivasasasas555 e queuee,, atatrararararaararaavévévévévévévéév s s dad  lei, apoie ee estiiiiiimmmummmmm lel
ao coopeeeerarararativismooo6.

DoDoDoDoDoDoDoDoDoD pppppppponooooooo totototo de vivivivvivvivivivviststaa legagagagagagagaagallll, ppppppppeeereeeee ceeeeeeeebebebebebebebb -se que há
dddiddddd sppppppososososososososssitititititititititivivi os lllllllegegegegggegegeggeggaiaiaiaiaaiaaiaiaaaaaaa ssss sssss e e e cconstitucionaiiiis susususususususufiff cicicicicicicientes para
aaaaaaaaa deeeeeeeefeffffffff saaaaaaaaa jjjjjjjjjururururururururu ídica ddod  modelo cooperativo. Não
obsttttttanaaaaaaaa te, as característstticiccas próprias das cooperativas
aaaaacaaa bababababababaaa am, por vezes, em geerrarar restrições injustificadas.

NaNaNaNaNaNaNaNaNa prática, como referreee recente documento
eeeleee aborrororrrrororadaaaaaaaa o pela Aliança Coooooooooooperarar tiva IIIIIIntntntntntntttereeeeee nacional,
‘N‘‘‘‘‘‘‘ otas dddddddddeeeeeeeeee orientntntntntntntntntaçãoããã  quantoo aoaa s Prini cícícícícícícíípipipipipipipp osoooooo
Coopopopopopopoppopopererereererereree atatattatatatata ivvivivivvvivisisisiiiistas’7, asasssasasssassccccccccoooooooooo perararararararararatittttttt vas enfrrenennnnnenenennnenenenenenenennntatatatatataatatatt m mmmmmmmo ooooooodeddddddd safffifffff o
dedeededede aaadequqqqqqqq ar-s-s-s-s-s-s-s-s-se eeeeeee àsààsàsàsàsààsà  regggggggggguluuuuuuu açaçaçaçaççççaççõeõeõeõeõeõeõõeõ ss imimmmmmmmpoooooooooostssstststststststtstasasasasasaas eeeeeeeeeemmmmmmmmmmmmmmm face da
auauauauuaaa sêss ncia de coooooompmpmmpmpmpmpmpmpmprrrerrrrr ennnnennnnnsão daaaaaaaaa nnnnnnnatatatatattatatataturururururururrezzzzzzzzezzezezezezza aa do nnnege ócio
cococococococococ operrrrrrrrratatatatatatatatattiviviiiivi o, diffffereeeeeeee entte das eeeeeeeeempmpmmmpmpmmm resaaaaaaaaas ssss mememememememeemercrcrcrcrcrcrcrcrrrrrrcrcrcaantitis.s  Por
eseseseseseseseseessesesesesesesesse mmmmmmmmotototototototototivivvivivivivvvo,ooooooo ooooooooo doccccccccccumento aaaaaaaapoppppppp ntntntntnttaaaaaaaaa a neeeeeeeeeceeeeeeessssssssss idididada ee ded
deddd senvvvvvoloololololooloo vevvvvvv r o maioiooooooor rrrrr eneenenenenenenenteteteteteetetendnnnnn immmmmmmmmento eeeeeeeentnnnnnnnn re os gogogogogogogogooveveveveveeeveeeeevv rnrnrnrnrnrnrrrrrrrr ososososoosoo
e eeeórgãosssssrrrrrregegegegegegggguladores, seseseseseseseseses u uuuuu lululululuuuuugaggg r naeeeeeeeeeecoccccc nomia modeeeeeeeeeernnnnnnrnrnnnnnnnnnnnnnaaaaaaaaaaaaaaaaa
eeeeeee sua capappapappapap ciciciciciciccidadeee ddddddeeeeeeeee trttrtrtrtttraaaanaaaaaa sformaçããçãçããçãçãçãão econômômômômômômmôôô ica,a,a,a,aaa,a,a
cucccccc ltural eeeeee sssssssssocococococococo iiiiaiiiii l quququuququqq anananananananaa do estão aptasssss a oppepepepepeppp rar com
um regimmmmmmmme legagagagagagagagag lllllll eeeeeee e rerererererereregulatório apropriaaaaaaaadoooooooo. 

UUmUmUmUm exempmpmm lololoo recccceneeeee te, no Brarararararasil, ssee tratataa daaaaaaaada
cococococoompm reensãããão,oo ppppppor par teeeee dddddos oorgannismoss
elellababaa ooradores ddddasaa cccchamamamamamam dddad s IFRRS, ‘‘Normas
Innteteternrnnrnaaccioionanaiss ddee CoCoCoCoContttttabababaaba ilidadade’, non ssentido de
qquqqq e o cac pipittall sosoccial dddasaa  coooooperativaass deveria ser
cccoconsnn iderado uma a coccoc nta de ‘Passivoo’’. O entendi-
mentnttooo – que enccococontn ra argummento nnoo faatot  de que
o Capiitatat ll SoSocialaaa éé rrese tititutuídído aoaos s asssssoss ciadados em
cacacacacacacacasosososososoososodde perdda dedetttalaalqqqqualidade – ttrarariria cocoonsnssseqe uêêncncias
didididididddd retatatatatataaasssssss ss eeeeeee nennnnnn fastasas ààss coc opererererrrerativas.

Em dddddddddefefefefefefefefefeseeeeee a das espepeciififif cidadaddd dededededededes daasssss s ccooopoperratatatativvas,
o SiSists ema OCB obteveveveveveveveve iimpmppmpmmpmpmppporrrrrorro tatatatatatat ntntntntntntntteeeeeeee cococococococconquiuiststaa coooommm
a aprorovav ção da Lei 13.097/202015, que incluiuiuiuiiuiuuiuiiuuuuuuuuuuuuu oooooooooo §§§§§§§§§
4o no aartt. 242  da Lei 5764/71. Comom o advento ddoo
dispositivvo,o aas s quotas de capital soomem nte deixixamam
de integrar o papatrtrimônio líquido da coopperrrrrrratatatatatatatativvvvvvvaa aaaaa aaaaaaaaaa no
momento em queue eexigíveis – ooooooouuuuuuuu seseseseseseseseejajaajajajajajj ––––– qqqqqqqquaaandnddndndndndndndndndnnnnn ooooooooo se
configuruuuuu ar a restituuiçiçãoã  dooooooooo capital ininteteggggggrggggggggggg alizzzzzzzzzzzzado
pelo aaaaaaaaassssssss ociadoooo888888. 

EmEmEmEmEmEmEmEm ssssssssssínnínínínínnníntetetetetetett sesesesesessee, nãnn o obbbbbbbbstssssss anante aooo ooooooo fafafafafafafafafafaffatotottttt dde quee oo ooo DiD reito
Internacionaaaaaaalllll e eeeeeee a legigisls açaççççççççãooooooooo pátátátátátátátátáttriria reconheççamamamam aaaa
nananananananananatureerererezazazazazazazaza jjjjjjjurídicaaprprópópriria a aa a a aa adadadaddadaddaddassss sssocicicicicicicicieedededededededde adaaaaaa es cooperativavaaaas,s,ss,
as mesmas enenenenennenenncococococococoontntnnnnnnnn rararrrarramm dificccucucucuuldlll ades em face de
organismmosos rreggggggggulu addororororororororeseseseseseseee qqqqqqqqueueueuueuueuu iiiigggnggggg oram suas caracte-
rísticas esps ecíficccccccccaaasaaaaa , buscsccccccccando impor-lhes as mesmas
normas aplicadasasasasasassas às dedemais empresas. Nesse sentido,
cacccc bebebeebebebe a defesesesesesesesesaaaaaaaa dedededededededed ssuas especificidades, não como
fofofofofofofofofooooormmmrmmmmmmmmmmmaaaaaaaaaa dedededededdede oobttene çããoo de um tratamento privilegiado
ememem rrrrrrrelelelelelelelelelelelelelelelllaaaçaçaaaaaaaaa ãoãoãooo aaaaaosssssssosoo ddddddddememmemaiaa s agentes econômicos, mas
adadadadadaadaaa eqeqeqeqeqeqqqqqeqeqeqqqeqeqquauauauauauauauauauuauuuuauauuuu dododododo à suauaauuuuuu nnnnnnnnnnnnatatatatatatatatatataturezezezzaa.

2 6. A balanced society necessitates the existence of strong public and private sectors, as well as a strong cooperative, mutual and the 
other social and non-governmental sector. It is in this context that Governments should provide a supportive policy and legal framework 
consistent with the nature and function of cooperatives and guided by the cooperative values and principles set out in Paragraph 3, which 
would: (...) (c) provide for the adoption of measures for the oversight of cooperatives, on terms appropriate to their nature and functions, 
which respect their autonomy, and are in accordance with national law and practice, and which are no less favourable than those applicable 
to other forms of enterprise and social organization (...)Recomendação 193/2002. Organização Internacional do Trabalho. Disponível em 
<http://www.ilo.org/images/empent/static/coop/pdf/english.pdf>. Acesso em 05-Out-2015.
3 Art. 4º As cooperativas são sociedades de pessoas, com forma e natureza jurídica próprias, de natureza civil, não sujeitas a falência, 
constituídas para prestar serviços aos associados, distinguindo-se das demais sociedades pelas seguintes características: (...). BRASIL. 
Lei 5764/71.
4 Art. 5° As sociedades cooperativas poderão adotar por objeto qualquer gênero de serviço, operação ou atividade, assegurando-se-lhes 
o direito exclusivo e exigindo-se-lhes a obrigação do uso da expressão “cooperativa” em sua denominação. (...). BRASIL. Lei 5764/71.
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 criação 
de associações e, na forma da lei, a de cooperativas independem de autorização, sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento 
(...)”. BRASIL. Constituição Federal de 1988.
6 “Art. 174. Como agente normativo e regulador da atividade econômica, o Estado exercerá, na forma da lei, “as funções de fiscalização, 
incentivo e planejamento, sendo este determinante para o setor público e indicativo para o setor privado. (...) § 2º A lei apoiará e estimulará 
o cooperativismo e outras formas de associativismo (...)”. BRASIL. Constituição Federal de 1988.
7 “The challenges of meeting regulatory requirements 4.8 Co-operatives face the challenge of meeting regulatory requirements imposed 
on them because of the lack of understanding of the nature and essence of a co-operative business that DRAFT Guidance Note – Principle 
3 is different to the investor/capital owned joint stock company, which is the standard business model taught in business schools and 
most economic texts. There is a need to develop greater understanding among governments and regulatory bodies of the co-operative 
form of business enterprise, its place in the modern economy and its capacity to be economically, culturally and socially transformational 
when they are able to operate within an appropriate legal and regulatory regime”. Cooperative Principles. Guidance notes. Draft. Disponível 
em <http://ica.coop/sites/default/files/attachments/EN%20Guidance%20Notes%20-%20Consultation%20Final %202015-05_0.pdf> 
Acesso em 05 Out 2015.
8 Art. 24. O capital social será subdividido em quotas-partes, cujo valor unitário não poderá ser superior ao maior salário mínimo vigente 
no País. (...) § 4º As quotas de que trata o caput deixam de integrar o patrimônio líquido da cooperativa quando se tornar exigível, na 
forma prevista no estatuto social e na legislação vigente, a restituição do capital integralizado pelo associado, em razão do seu desligamento, 
por demissão, exclusão ou eliminação. (Incluído pela Lei nº 13.097, de 2015)
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Diretor técnico-sindical da Ocergs, e 
presidente da Uniodonto Federação, 

Irno Augusto Pretto
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O PRESIDENTE DA UNIODONTO FEDERAÇÃO E DIRETOR TÉCNICO SINDICAL DA 
OCERGS, IRNO AUGUSTO PRETTO, É O PERFIL DE LIDERANÇA DESTA EDIÇÃO E 

CONTA SUA TRAJETÓRIA E VIVÊNCIAS NO COOPERATIVISMO

Cooperativismo 
que vem de berço

em que a mãe atendia, chamada A Instaladora. Seu 
pai vendia e instalava pelo interior do município 
cata-ventos geradores de energia, peças precur-
soras das torres de energia eólica.

Irno estudou em Encantado todo o primário e 
ginásio. Após, rumou para Novo Hamburgo, sendo 
interno no Colégio São Jacó. Com 16 anos, foi morar 
em Porto Alegre onde estudou no Colégio Anchieta, 
além de trabalhar como mascate e vendedor de 
roupas, tendo concluído o Científico no Colégio 
Júlio de Castilhos. 

Após uma rotina intensa de estudos, sempre 
acompanhado de seu chimarrão, passou no 
Vestibular para o curso de Odontologia, em Passo 
Fundo. Sempre teve na figura do pai, um dos 
fundadores da Cooperativa Cosuel, um ídolo. “Meu 
pai era uma pessoa fantástica. Me ensinou muitas 
coisas. Nos fazia ler o jornal todas as noites e quando 
não sabíamos o significado de alguma palavra, 
nos fazia buscar o significado”. E lembra do conselho 
que recebeu dele, quando passou no vestibular, 
para que continuasse sendo uma pessoa simples 
e preocupada com o próximo.

Durante a faculdade, já demonstrava a vocação 
política herdada de seu pai, liderando o movimento 
Pró-Reconhecimento da Faculdade de Odontolo-
gia. Na formatura, em 1966 - época de forte regime 
militar, como orador da turma, contrariou as exigên-
cias do comandante e da diretoria da Faculdade e 
fez seu discurso sobre o personagem de Monteiro 
Lobato, Jeca Tatu, pois acreditava que ele repre-
sentava o brasileiro de um modo geral da época.

Naquela época, um grupo de 
22 dentistas egressos da 
universidade, com a cabeça 
fervilhando de ideias percebeu a 
diferença e a falta de elo entre o 
atendimento do setor particular 
e do público. Eu acredito que 
não se cria um cooperativista, 
ele vem criado pela família e 
pela sociedade em que vive.”

27

rno Augusto Pretto, diretor técnico sindical 
da Ocergs e presidente da Uniodonto 

Federação, é oriundo de uma tradicional família 
italiana de comerciantes e produtores rurais. O 
segundo dos cinco filhos de Severino e Irene nasceu 
na capital do Ouro Branco, Encantado, em 11 de 
fevereiro de 1943 e é casado com Denise desde 
1969, com quem teve três filhos: Andréia, Diego 
e Clarissa. Avô de Luiza, Arthur, Marina e Isadora, 
Irno sempre teve como seu pilar de sustentação 
a família.

O cooperativismo sempre esteve presente em 
sua vida, desde sua rotina na infância, que se iniciava 
às 5h30 quando ele e a irmã mais velha no retorno 
da escola ajudavam na casa comercial da família 

I
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Em seguida, retornou à terra natal para durante 
45 anos atuar em sua clínica particular, atualmente 
sob os cuidados do filho Diego, não deixando de 
aprimorar seus conhecimentos constantemente. 
Cursou especialização em Radiologia Odontológica 
na Universidade Federal de Santa Catarina. Foi 
proprietário da primeira clínica de Raio X do Vale 
do Taquari, juntamente com as filhas Clarissa e 
Andreia. Além disso, é especialista em Saúde Pública 
e MBA em Planos de Saúde pela Universidade 
de Anhanguera. 

CARREIRA POLÍTICA
Em 1978, aos 65 anos, seu pai falece em um 

acidente de trator e Irno assume a propriedade 
rural e a criação de ovelhas. Ele então dá continui-
dade ao trabalho, continuando com a Cabanha 
Dalbosco e torna-se presidente da Associação 
Brasileira de Criadores de Ovinos Texel anos mais 
tarde, culminando em sua participação como jurado 
no Salão Internacional de Paris da raça Texel.

Após um período de dois anos de revolta pela 
perda de seu pai, por insistência de amigos e por 
tentar seguir seus passos políticos, entra na polí-
tica e se elege vereador. Reeleito por três manda-
tos, foi presidente da Câmara, tendo sido autor de 
leis municipais, além de apresentar o Projeto da 
Liga Masculina de Combate ao Câncer de Próstata, 
que hoje é um movimento mundial sob o nome 
Novembro Azul. 

Se orgulha também de sua trajetória como 
secretário municipal de Saúde, quando implantou 
no hospital da cidade o Pronto Socorro 24hs, gratuito. 
Idealizou em Encantado a construção do Centro 
Oftalmológico Regional, onde, mais tarde, foi 
realizada a primeira cirurgia de transplante de córnea 
da região.

SURGIMENTO DA UNIODONTO
Levando os ensinamentos de seu pai e da 

religião adiante, Irno se diz sempre preocupado 

e sensível com a situação dos menos favorecidos. 
Segundo ele, com esse objetivo, juntamente com 
o grupo de dentistas, na cidade de Lajeado, nasce 
a ideia de criar algo parecido com o cooperativismo 
médico na área da Odontologia. Surge então, em 
1972, a Odoncoop na mesma cidade, precursora 
no Brasil e no mundo, quanto ao cooperativismo 
na saúde odontológica. 

Surge então o Sistema Uniodonto. “Naquela 
época, um grupo de 22 dentistas egressos da 
universidade, com a cabeça fervilhando de ideias 
percebeu a diferença e a falta de elo entre o 
atendimento do setor particular e do público. 
Eu acredito que não se cria um cooperativista, 
ele vem criado pela família e pela sociedade em 
que vive”. 

Irno dedica seu protagonismo à esposa e aos 
filhos que sempre compreenderam suas necessárias 
ausências. E a família segue unida até mesmo na 
hora de estudar. Hoje, juntamente com os filhos 
odontólogos, Diego e Clarissa, ele frequenta o 
MBA em Cooperativismo pela Escoop. 

Acredita que o cooperativismo gaúcho está 
sólido e em constante crescimento devido à 
preocupação do Sescoop/RS com a formação e 
aprendizagem, haja vista a criação da Escoop. 
Irno destaca o cooperativismo odontológico, que 
considera extremamente consolidado no Estado. 
No entanto, acredita que a Uniodonto precisa de 
uma reestruturação. “A sociedade mudou, o povo 
mudou e nós não mudamos. Continuamos 
atrelados, pois quem decide os orçamentos ainda 
são os cooperados e isso deve mudar em todos 
os ramos. Precisamos nos adaptar ao mercado”, 
defende. 

Inserido no cooperativismo desde muito cedo, 
Irno o considera a continuidade de sua vida pessoal 
e vice-versa. “Eu sou criado dentro do sistema de 
solidariedade, companheirismo, sociabilidade e 
respeito ao próximo. E isso eu trouxe da família 
para dentro do cooperativismo e para as instituições 
que eu trabalho, é o meu perfil”. 

Irno conta que sempre gostou do que fez. E 
que, atualmente, seu maior prazer é conviver com 
as pessoas, estar com a família e passar para seus 
netos a importância de trocar ideias e ser útil ao 
seu semelhante. “Sou tranquilo, uma pessoa de 
bem com a vida, que carrega a solidariedade do 
berço da religião, da família. Sempre gostei do 
que fiz e trago isso tudo para meu dia a dia. E 
pretendo escrever sobre a vida tudo que vivi até 
hoje”, aspira.

28
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Sou tranquilo, uma pessoa de 
bem com a vida, que carrega a 
solidariedade do berço da 
religião, da família. Sempre 
gostei do que fiz e trago isso 
tudo para meu dia a dia. E 
pretendo escrever sobre a vida 
tudo que vivi até hoje.”
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“Eu sou criado dentro do sistema 
de solidariedade, companheirismo, 
sociabilidade e respeito ao 
próximo. E isso eu trouxe da família 
para dentro do cooperativismo e 
para as instituições que eu 
trabalho, é o meu perfil.”

1943
Nasceu em Encantado, em 11 de fevereiro

1966
Conclui a faculdade de Odontologia, 
em Passo Fundo

1972
Funda, juntamente com o amigo Aldair Ullmann e 
outros amigos, a Odoncoop em Lajeado (hoje 
Sistema Nacional Uniodonto)

2006 a 2014
Eleito vice-presidente da Ocergs e início das 
atividades como diretor sindical da entidade

2000
Terceiro mandato como vereador, atuando como 
secretário do Planejamento e substituiu o prefeito 
municipal por dois períodos

1992
Elege-se pela primeira vez vereador 
do município de Encantado

1996
Segundo mandato como vereador, quando foi 
secretário municipal da Saúde

1974
Torna-se presidente da União das Cooperativas 
Odontológicas do Vale do Taquari

2015
Recebe o Troféu Top 100 anos de Encantado, 
em reconhecimento aos serviços prestados 
à comunidade

2003
Eleito 1º Vice-Presidente da Uniodonto VTRP e 
presidente da Federação das Uniodontos do Estado, 
onde permanece até o momento

2014
Eleito diretor técnico-sindical da Ocergs 
e diretor do ramo Saúde da entidade

29
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O GERENTE DE PROMOÇÃO SOCIAL DO SESCOOP/RS DISCORRE SOBRE 
O NOVO PROGRAMA APRENDIZ COOPERATIVO NO CAMPO, UMA 
INICIATIVA DO SESCOOP/RS PARA ATENDER AS COOPERATIVAS 

AGROPECUÁRIAS E DE PRODUÇÃO

Programa Aprendiz Cooperativo do Campo 
é uma iniciativa do Sescoop/RS para atender 

Cooperativas Agropecuárias e de Produção que 
solicitam cursos de aprendizagem em atividades 
agropecuárias dirigidas para jovens filhos de 
associados. O objetivo é estimulá-los a permanecer 
no campo e promover também a sucessão familiar 
de forma mais eficiente, observando boas práticas 
de gestão do empreendimento pertencente à família. 
O programa está devidamente registrado junto ao 
Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) – , sob 
número 38.314 e as aulas terão início no mês de 
fevereiro de 2016.

O mundo rural enfrenta um desinteresse crescente 
dos jovens em permanecer na agricultura. Pesquisas 
sobre o futuro social e econômico da agricultura 
familiar têm ganhado cada vez mais espaço e muitos 
estudos apontam para uma tendência preocupante 
onde a população rural está envelhecendo. Segundo 

SSpSpananevvevelelellolo ((20201111)),), eeststáá acacontecendo 
ummumu êêêêxooxododod rrrururalal seleletetivo

que prioriza o segmento jovem e feminino da 
população. A falta de perspectivas de sucessores 
para o trabalho na terra está gerando o que Dotto 
(2011) chama de gargalos da agricultura familiar. Ela 
diz ainda que o campo está se transformando em 
verdadeiros “asilos rurais”. Há diversos fatores 
determinantes no processo sucessório, tais como: 
a capitalização das propriedades rurais, a geração 
de renda satisfatória, condições de trabalho favoráveis, 
acesso à terra, educação e lazer, autonomia dentro 
da propriedade, crédito e políticas públicas de 
incentivo à permanência no campo (SPANEVELLO, 
2011). A autora cita ainda outros aspectos relevantes 
que como característica promovem a saída dos jovens, 
a escolha de um único sucessor, geralmente do sexo 
masculino, pois a propriedade sendo pequena a sua 
divisão entre muitos herdeiros resultaria na 
inviabilidade econômica do estabelecimento. As 

ulheres, normalmente, recebem como herança m
nheiro e/ou enxoval e não a terra da propriedade, di
ois se assim fosse, os taliões entregues a moças po
cabariam por integrar o patrimônio de outra família, ac
do marido da filha. Surge aí mais um problema, a 

om a incidência de saída maior por parte das coo
ulheres, os jovens homes que permanecem no mm

ampo deparam-se com a dificuldade em arranjar caa
ma companheira para constituir a família. uum

Observando essa perspectiva pouco favorável à 
ermanência dos jovens no campo, o Sescoop/RSpepe
presenta um programa abrigado na Lei 10.097/2000, ap
egulamentada pelo Decreto 5.598/2005 que re
stabelece: “Os estabelecimentos de qualquer es
atureza são obrigados a empregar e matricular na
os cursos dos Serviços Nacionais de Aprendizagem no

O
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Programa Aprendiz 
Cooperativo do Campo
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JOSÉ ZIGOMAR VIEIRA DOS SANTOS

GERENTE DE PROMOÇÃO SOCIAL DO SESCOOP/RS
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número de aprendizes equivalente a 5%, no mínimo,
e 15% no máximo, dos trabalhadores existentes em
cada estabelecimento, cujas funções demandem
formação profissional” (Art. 9° do Decreto
5.598/2005). O Programa Aprendiz Cooperativo
do Campo está formatado com uma proposta
inovadora comparada aos outros cinco cursos já
oferecidos pelo Sescoop/RS às cooperativas
gaúchas. Uma das diferenças fundamentais e quebra
de paradigma é o fato de que esse aprendiz terá as
aulas práticas em ambientes diversificados de
produção, como propriedades modelos, laboratórios,
dia de campo, feiras e exposições e vivências na 
propriedade da sua família através de estudos
dirigidos, objetivando conhecimentos que no
conjunto estimulam a formação de um agente
empreendedor cooperativo. Os cursos tradicionais
oferecem as aulas práticas no ambiente físico da
cooperativa, tipicamente na condição de empregado.
Outra inovação é quanto à articulação do módulo
teórico e do módulo prático que serão baseados na
pedagogia da alternância. O aprendiz terá durante
duas semanas consecutivas aulas teóricas e,
posteriormente, duas semanas de aulas práticas,
sucessivamente. Dessa forma, o jovem não perderá
o vínculo com as atividades do campo e nem se
desvencilhará das relações familiares. Em suma, o
curso vai reforçará o convívio do jovem com a célula
familiar, negócio e família, através de estímulos em
sala de aula e estudos dirigidos para prática em “casa”.

O curso terá 17 meses de duração, composto de
552 horas de aulas teóricas e 552 horas de aulas
práticas. Ele tem como objetivos principais:

1.  Estimular a permanência dos jovens no campo,
ou zona rural;

2.  Proporcionar às cooperativas agropecuárias
o incremento do quadro social;

3.  Promover a sucessão familiar profissionalizada;
4. Promover o empreendedorismo cooperativo;
5.  Profissionalizar a gestão de pequenas e médias

propriedades rurais.

Na unidade teórica especifica haverá flexibilidade
na carga horária das disciplinas conforme o perfil do 
grupo formado em cada região, isso porque, é sabido 
que cada uma destas regiões têm as suas próprias 
características e culturas diferenciadas. Outro aspecto 
novo no programa é a participação da família em 
diversas atividades durante o curso, juntamente com 
os filhos aprendizes, seja através dos estudos dirigidos 
para as aulas práticas ou em seminários propostos 
pelo programa onde os temas serão focados na 
sucessão familiar ou secessão geracional. As coope-
rativas de origem dos jovens também terão uma 
participação muito importante durante o programa, 
pois em última análise, é a sustentabilidade das 
cooperativas agropecuárias e a sucessão familiar que 
motivaram a criação deste curso. 

A relação contratual do aprendiz e a cooperativa,
neste primeiro momento, será através da Consolidações 
das Leis do Trabalho (CLT), mas há um movimento 
muito forte sendo capitaneado pelo Sescoop, no 
sentido desta relação ser entre a cooperativa no papel 
de entidade e do jovem na condição de “sócio 
aprendiz”, assunto que está em tratativas para altera-
ções de dispositivos legais.

31

DOTTO, F. Fatores que influenciam a permanência dos jovens na agricultura familiar, no Estado de Mato Grosso do Sul – Programa de 
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Escoop promove 
formatura da turma 
de graduação

o dia 29 de agosto, na Escoop, aconteceu 
a formatura da segunda turma do Curso 

Superior de Tecnologia em Gestão de Cooperativas. 
Reconhecida como a primeira instituição de ensino 
superior do Brasil voltada à pesquisa, ensino e 
extensão em Cooperativismo, a Escoop formou 
28 alunos.

O diretor geral da Escoop, Derli Schmidt, rea-
lizou a abertura da cerimônia cumprimentando a 
todos e falando sobre o orgulho de fazer parte 
desse momento tão importante. Após o juramen-
to dos formandos, representados pela formanda 
Alice Rodrigues, aconteceu a chamada nominal 
dos alunos para receber a outorga de grau do 
diretor da Faculdade.

PRONUNCIAMENTOS 
O orador da turma, Edison Luiz Freitas Marques, 

realizou seu pronunciamento em nome da turma, 
destacando que o sonho tornou-se realidade: “O 
cooperativismo é um caminho de dignidade social, 
participativo, emancipatório, democrático e 
econômico, onde ninguém usufrui injusta ou inade-
quadamente do esforço de alguém”. 

Após, o professor da Instituição, Ernesto Krug, 
falou do orgulho de ser paraninfo da turma que já 
tem seus formandos atuando em diferentes áreas de 
diversas cooperativas. “Vocês farão a diferença nos 
seus locais de trabalho pela visão sistêmica que 
possuem. O cooperativismo precisa de vocês e ele 
deve valorizá-lo como profissionais, pela competência 
e habilidades que possuem em gestão e governança 
moderna, que envolvem conhecimento técnico e 
científico, práticas e técnicas em diferentes áreas”. 

O presidente do Sistema Ocergs-Sescoop/RS, 
Vergilio Perius, patrono da turma, parabenizou a 
todos. “Posso dizer que os consideramos filhos e 
filhas do sistema cooperativista. Vocês aprenderam 
uma coisa fundamental: que a ciência cooperativista 
precisa ser constantemente renovada. Estamos sempre 
de portas abertas para que vocês possam aprimorar 
seus estudos”.

Em seguida, os alunos prestaram suas homenagens 
ao diretor da Escoop, Derli Schmidt, ao coordenador 
de Ensino, Pesquisa e Extensão da Escoop, Mário De 
Conto, ao patrono, Vergilio Perius, ao paraninfo, 
Ernesto Krug, à professora homenageada, Rosane 
Zimmer e aos funcionários, Josias Francisco da Luz 
e Marcelo Viacelli.
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Sescoop/RS e Uergs
assinam convênio

Sescoop/RS, através da Faculdade de Tecnologia 
do Cooperativismo (Escoop) e a Universidade 

Estadual do Rio Grande do Sul (Uergs) oficializaram, 
no dia 2 de setembro, uma parceria que permitirá a 
oferta de um curso de pós-graduação em Gestão 
Estratégica do Agronegócio, na unidade da Uergs em 
Cruz Alta. O termo de cooperação técnica entre as 
duas instituições foi assinado pela reitora da Uergs, 
Arisa Araujo da Luz, pelo presidente do Sistema Ocergs-
Sescoop/RS, Vergilio Perius, e pelo diretor geral da 

Escoop, Derli Schmidt. O secretário adjunto da 
Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico, 
Ciência e Tecnologia (Sdect), Renato Oliveira, assinou 
como testemunha da parceria, acompanhado do 
presidente da Cotrijal, Nei Mânica.

A assinatura do documento ocorreu na Expointer, 
durante a cerimônia de homenagem prestada pelo 
Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo 
Sul (BRDE) à Organização das Cooperativas Brasi-
leiras (OCB), pelos seus 45 anos de história.

O

Instituições ofertarão curso de Pós-Graduação em Gestão Estratégica do Agronegócio, em Cruz Alta
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  ESCOOP PROMOVE AULA INAUGURAL DE MBA GESTÃO DE COOPERATIVAS 
ODONTOLÓGICAS

A Escoop promoveu, no dia 10 de julho, a aula inaugural do seu curso de Pós-Graduação, MBA Gestão de 
Cooperativas Odontológicas, destinado a associados e empregados de cooperativas odontológicas.
Após os pronunciamentos do diretor geral da Escoop, Derli Schmidt, do presidente do Sistema Ocergs-
Sescoop/RS, Vergilio Perius, e do diretor da Ocergs e presidente da Uniodonto Federação, Irno Pretto, a 
especialista em Regulação de Saúde Suplementar da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), Renata 
Fernandes Cachapuz, ministrou uma palestra. 
O curso visa qualificar profissionais para participarem ativamente com competência na gestão das empresas 
cooperativas, conciliando teoria, prática e técnicas administrativas, com a história e a doutrina cooperativista.

 APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS DA CPA
No dia 19 de agosto, no auditório da Escoop, o coordenador de Ensino, Pesquisa e Extensão, Mário De 
Conto, e a coordenadora da Comissão Própria de Avaliação – CPA e professora, Rejane Kieling, 
apresentaram os resultados da CPA aos alunos da Escoop. Inicialmente, De Conto falou sobre a missão da 
Faculdade e as metas propostas no Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI 2014-2017 e reforçou a 
atuação do Núcleo de Apoio Psicopedagógico – NAP, integrado pelos professores Fernando Dewes e 
Rosane Zimmer, e seu papel no auxílio aos alunos.
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o mumummundo globobobobalalalalizizizizado o nãnãoo o o eexexisistete mm iais espaço 
para inefifificiciciciênênênciciciciaaaa ememem nenhuma atividade 

sósósócicicicioeoeoeoecococonônôômimmicaca. OO cooppeerereratatatiiviviismo eficiienentete, criativo,
ininovovadador, comprometido, compartilhado, integrado 
e profissionalizado, alicerçado em uma boa governança, 
com gestão e vivências do próprio sistema é o melhor 
meio de crescer e promover o desenvolvimento social, 
econômico e sustentável de um país, estado, município, 
comunidade e empresa cooperativa.

A Escoop formou em 2015 a 2ª turma de gestores 
cooperativos, da qual tive o privilégio de ter sido
escolhido pelos formandos entre tantos professores,
para paraninfo. Os formandos já eram profissionais 
de diferentes áreas de atuação e buscaram neste
curso novas vivências, competências, habilidades 
e visão sistêmica em governança e de gestão na 
própria academia do sistema cooperativo. A moderna 
gestão e governança cooperativa envolve conhe-
cimento técnico-científico, práticas e técnicas em 
diferentes áreas da ciência organizacional, adminis-
tração, contabilidade, gestão de pessoas, finanças,
economia, planejamento estratégico, história e 
educação cooperativa, marketing, mercados e
negociação e, em especial, o novo modelo de
governança cooperativa e corporativa.

O curso tem uma carga horária correspondente 
a mais de 1.600 horas aulas, passando pelas várias 
disciplinas acadêmicas, envolvendo os diferentes 
campos da gestão empresarial e cooperativa. Com
essa formação, os novos gestores cooperativos irão 
fazer a diferença no seu atual ou novo ambienteee

ERNRNEESTO EO ENION BUBUDDKE KRKRKRKRUGUU

PRESPRESPRESIDIDEIDENTE DA COCOCOOOPLIIB (CB (CB (CB OOPERATRATIVA DE TRE TRE TRE T ABALHO HOHO DHO DOS PPROFIROFROFISSIOSSIONNANAIS LIBERAIS DO BRARASIL), PR PREESIDENTE DA AGL L (AS(ASSOCIAOCIAÇÃOÇ GAÚCHA
DE LATICCINISINISINISINISNISTASTASTATA E LATICÍNIOSNIOSOSO ), P), P), PROFEFERR SSOSSOR DADADA ESCOESCOESCOOP E CONSULTSULTOR DE EMPRESAS COOPERATIVAS E NÃÃO COO COOPERATIVAS

de trabalho. Reconhecem o valor e a importância 
do curso, bem como sabem da responsabilidade 
que deverão assumir enquanto gestores de empresas 
cooperativas.

A força cooperativa é tão representativa que, 
atualmente, as cooperativas estão presentes em 
mais de 100 países, gerando 250 milhões de 
empregos, envolvendo mais de 1 bilhão de pessoas 
no mundo. Assim, também ocorre no Brasil, onde 
temos mais de 7 mil cooperativas que envolvem 
mais de 46 milhões de pessoas. Já no berço do 
cooperativismo, no Rio Grande do Sul, são 2,6 milhões 
de associados distribuídos em 447 cooperativas, 
empregando mais de 58 mil pessoas. O cooperativismo 
surgiu da crise e sempre é a solução criativa e justa 
para momentos de dificuldades empresariais no 
mundo. Muitas vezes também é usado para 
desenvolver políticas públicas, tais como: habitação, 
armazenagem da produção, assentamentos de 
agricultores, etc. Entretanto, quando se fala na 
agregação de valor à produção, percebe-se que 
falta apoio governamental, esse valor acaba ficando 
para a sociedade mercantilista. Mesmo assim, as 
cooperativas sempre fizeram e fazem a diferença 
no mundo e no Brasil e participam significativamente 
das diferentes economias mundiais. 

Neste sentido há um olhar mais atento da 
sociedade, que percebe a importância e a necessidade 
da participação mais forte das cooperativas nas 
diferentes áreas. Percebe-se como o melhor, mais 
justo e confiável sistema de produção e de prestação 

Vivências e Gestão 
Cooperativa
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de serviços para organizar e promover o desenvol-
vimento sustentável social, econômico e ambiental. 
As cooperativas de produção de alimentos do Rio 
Grande do Sul são exemplos no País e cresceram e 
se desenvolveram graças ao trabalho persistente 
das lideranças cooperativas.

O novo modelo competitivo de cooperativas 
indiscutivelmente passa por um modelo de gestão 
moderna, alicerçada numa governança cooperativa. 
As empresas cooperativas que estão crescendo e 
promovendo o desenvolvimento social, econômico 
e ambiental sustentável são aquelas que estão 
implantando o novo modelo de Governança 
Cooperativa. E nisto, os novos gestores cooperativos, 
unindo-se aos bons gestores já existentes, podem 
fazer a diferença, pois estão devidamente habilitados 
e possuem competência para isto, sabem como 
planejar, buscar a produtividade, controles e acompa-
nhamentos de indicadores técnicos, econômicos e 
financeiros, liderar uma boa gestão e governança 
empresarial.

Que bom seria se estes novos gestores pudessem 
ser distribuídos em diferentes cooperativas e ramos 
em todo o Rio Grande do Sul, auxiliando na gestão 
da moderna e competitiva empresa cooperativa. O 
Sistema Cooperativo foi visionário, criando a Escoop 
- Faculdade de Tecnologia do Cooperativismo, a 
exemplo do que já existe há muitos anos na Europa 
e que o futuro mostrará a diferença que fará a sua 
existência, preparando profissionais (gestores), 
realizando pesquisas científicas do sistema, realizando 
intercâmbios nacionais e internacionais, disseminando 
e produzindo conhecimentos, técnicas e práticas de 
gestão moderna.

Não existe mais espaço para a ineficiência. Nas 
empresas é necessário muita criatividade, capacidade 
de inovação, de manutenção dos talentos humanos 
qualificados e motivados e a capacitação em todos 

os níveis nas empresas para promover o crescimento 
e o melhoramento contínuo das cooperativas, 
tornando-as mais eficientes e competitivas com 
excelência em gestão e governança, bem como em 
controles e acompanhamentos de indicadores de 
desempenho técnico, econômico e financeiro.

A gestão da empresa moderna e competitiva 
precisa dominar as ferramentas de gestão e saber 
agir proativamente para fazer frente à velocidade 
e à volatilidade com que acontecem as coisas na 
atual conjuntura mundial e brasileira. As empresas 
modernas devem buscar muita inovação, ser 
transparentes, estar em conformidade, ter responsa-
bilidade social e ética, possuir recursos humanos 
qualificados e motivados que saibam compartilhar, 
trabalhar em equipe e serem comprometidos com 
a missão, valores e a governança na empresa. Essa 
preocupação deve ser o norte dos gestores do 
presente e futuro, visando um mundo melhor para 
todos. O investimento em tempo e dedicação do 
aluno para concretizar o sonho de ser gestor 
cooperativo lhe trará grande realização pessoal e 
profissional e beneficio ao Sistema Cooperativo.

Como gestores não podemos esquecer alguns 
dos ensinamentos do grande mestre Peter Drucker, 
que diz: “O desempenho notável é incompatível com 
o medo do fracasso”; “Desenvolva seus conhecimentos 
extras, tornando-se espert em pelo menos uma 
especialidade fora da profissão” e que “se continuar 
fazendo o que fez no passado você fracassará” e 
“você não pode prever o futuro, mas pode criá-lo”.

O cooperativismo como um modelo de gestão e 
governança moderna, alicerçadas em vivências, 
pesquisas, ensino, desenvolvido, dentro do próprio 
sistema, através da Escoop, promoverá o crescimento 
e o desenvolvimento social, econômico e ambiental-
mente sustentável.

35
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Qual a importância de presidir a Frente Parlamentar 
de Apoio ao Cooperativismo do RS? 
Me coloquei à disposição para dar continuidade ao trabalho de 
dois parlamentares que me antecederam, Giovani Cherini, que foi 
o pioneiro, e do Heitor Schuch. Sendo oriundo e conhecendo 
diversos ramos do nosso sistema cooperativo, entendo que o 
parlamento é muito importante para o desenvolvimento do setor, 
seja na área urbana ou rural. E na Frencoop/RS temos a intenção 
de avançar com esse trabalho.
Juntamente com os outros quatro deputados que integram a 
direção da Frencoop/RS e com o apoio da Ocergs e das cooperativas, 
conseguimos a adesão dos 55 parlamentares. No momento que 
trabalharmos os temas pertinentes ao cooperativismo, buscaremos 
o apoio de todos eles.

Que projetos o senhor está trabalhando que 
impactam a vida dos associados das cooperativas?
Temos pautado um tema muito crítico no projeto de lei 31, o da 
não demarcação para reservas e áreas indígenas das propriedades 
de até 300 hectares dos agricultores e pecuaristas familiares, que 
é também o maior público associado às cooperativas. Nosso projeto 
prevê que essas famílias não sejam afetadas em caso de demarcações. 

Nascido em Nova Petrópolis, 
em 7 de junho de 1968 e 
agricultor familiar desde a 
infância, o parlamentar que 

defende o cooperativismo 

cresceu em uma pequena 

propriedade na localidade de 

Pinhal Alto e mantém até hoje 

a atividade rural juntamente 

com seus irmãos, numa 

espécie de condomínio rural. 

É agricultor por profissão e 

sindicalista e cooperativista 

por convicção.

Associado à Cooperativa Piá, 

ao Sicredi e a Coohaf, e tendo 

exercido cargos na direção e 

conselhos das três 

cooperativas, Weber presidiu 

o Sindicato dos 

Trabalhadores Rurais de Nova 

Petrópolis e a Federação dos 

Trabalhadores na Agricultura 

do RS. Estudou na Alemanha, 

onde formou-se técnico em 

Agricultura e Pecuária na 

escola Agrícola 

Rothenburg/Wüme. 

Após o retorno, iniciou sua 

vida sindical e cooperativa. 

Foi eleito para o seu primeiro 

mandato de deputado 

estadual com 44.444 votos 

em 438 municípios e preside 

a Frente Parlamentar de 

Apoio ao Cooperativismo da 

Assembleia Legislativa do 

Rio Grande do Sul.

Agricultor por 
profissão e 
cooperativista 
por convicção

DEPUTADO ELTON WEBER 
presidente da Frencoop RS
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Não tenho nada contra quem tem origem indígena, 
mas existem outras áreas públicas que podem ser 
utilizadas para esse fim.

Qual a importância do cooperativismo 
para a economia gaúcha? O senhor 
imagina como seria um Estado sem 
a presença das cooperativas?
Até imagino, mas seria desastroso sem a presença do 
cooperativismo, em qualquer ramo, seja do Trabalho, 
Crédito, Agropecuário, Infraestrutura, Saúde, 
Habitacional. Esse conjunto de segmentos faz a 
diferença nas suas comunidades, nos municípios e no 
Estado. Os números que a Ocergs divulga constante-
mente mostram isso, e as cooperativas fazem a 
diferença onde atuam. Os números econômicos 
referentes aos empregos gerados, aos impostos 
recolhidos, enfim, o desenvolvimento que as coope-
rativas trazem é fantástico. Se o Estado do Rio Grande 
do Sul hoje já tem dificuldades, sem o cooperativismo 
seria desastroso.

Uma de suas bandeiras é assegurar 
infraestrutura no meio rural. As cooperativas 
estão inseridas nesse processo e fazem isso, 
através das cooperativas do ramo. Como o 
senhor vê esse trabalho?
Defendo isso desde a Fetag, do Sindicato. Isso tem 
a ver até com a sucessão rural. A energia e a 
comunicação estão intimamente vinculadas ao 
trabalho do sistema cooperativo de eletrificação. 
Podemos citar o exemplo de cooperativas que além 
da energia levam a fibra ótica, a internet. Então quando 
se fala em cooperação, nessa relação com as novas 
gerações, que é a sucessão rural, o sitema cooperativo 
do ramo Infraestrutura está dando o exemplo.
Posso dar um depoimento, pois ando pelo Estado 
inteiro. Não existe comparativo onde as cooperativas 
prestam esse serviço. Quando chego numa região 

Juntamente com os outros quatro 
deputados que integram a direção 
da Frencoop/RS e com o apoio 
da Ocergs e das cooperativas, 
conseguimos a adesão dos 55 
parlamentares. No momento que 
trabalharmos os temas pertinentes 
ao cooperativismo, buscaremos 
o apoio de todos eles.”

onde temos serviços de cooperativas, as pessoas 
dizem que a energia não é o problema, querem internet, 
estradas em boas condições, outros serviços. Energia 
não é o problema. Por outro lado, temos casos de 
pessoas que ligam o chuveiro e se a ordenhadeira 
estiver funcionando, cai a chave de luz. Esse é o 
paralelo. Os postes de luz são outro exemplo, pois 
quando ele não é de concreto ou a rede não está 
bem instalada, é um problema. E, nesse quesito, as 
cooperativas tem um diferencial, pois 98% dos postes 
de luz das cooperativas são de concreto, o que garante 
mais qualidade.

Como está a qualidade da energia que 
chega até o produtor rural?
Onde tem a cooperativa é um formato, com força 
para tocar o empreendimento rural. Não posso 
generalizar, mas onde não é cooperativa, é monofásico. 
Chega a luz, mas sem força. Quando precisa ser feito 
um investimento, nesse caso, recai para o agricultor. 
Enquanto no setor cooperativo isso é compartilhado, 
e esta é a diferença. Existem hoje 102 mil propriedades 
rurais no RS sem energia trifásica. Em mais de 80% 
onde não é trifásica são de empresas concessionárias 
não cooperativas.

Como parlamentar de um partido que 
integra o governo estadual e está à frente 
da SDR, como o senhor vê o primeiro ano 
de governo até aqui?
Digo que foram e são tempos difíceis, frente ao cenário 
econômico, esses onze meses no Estado e no Brasil. 
Temos vivido questões econômicas e financeiras 
complicadas, no desenvolvimento da economia.
Quanto à Secretaria, defendo que o segmento da 
agricultura familiar e do cooperativismo tenham 
espaço para trabalhar as suas políticas públicas. 
Mesmo frente a cenários difíceis, temos um espaço 
específico para atuar, defender e buscar um espaço 
maior para o setor no centro do governo. O setor 
primário e o cooperativismo precisam deste espaço.

A cadeia do leite é uma das mais 
importantes para a economia gaúcha e as 
cooperativas são protagonistas nesse setor. 
Como o senhor vê a atuação delas junto aos 
produtores, a indústria e aos mercados?
A Câmara Temática do Leite da Ocergs tem demons-
trado que de uma forma organizada esse setor tem 
avançado muito. Na melhoria da qualidade do produto, 
na assistência técnica e na extensão rural das 
cooperativas junto aos associados. Não é só um 
negócio de compra e venda, isso vai além, existe 
uma preocupação com o associado. Os números são 
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positivos e o segmento está organizado e vem crescendo. Temos 
hoje cooperativas aptas a exportar, com leques de produtos, 
não fazem só o envase do leite, são produtos lácteos, queijos, 
iogurtes, certamente mais de 50 produtos. Inclusive em alguns 
empreendimentos cooperativos, caso da CCGL, fazendo 
parcerias, o leite em pó é um caso típico. Estamos avançando 
nesse setor, muito em função da Câmara Temática. Nesse 
contexto, fomentada pela Ocergs, por sua coordenação, o setor 
leiteiro na área cooperativa está fazendo a diferença e o exemplo 
para o segmento como um todo. 

O senhor fala em criar programas que incentivem a 
permanência do jovem no campo. Essa também é 
uma das bandeiras do Sistema Ocergs-Sescoop/RS. 
Qual o caminho para que isso aconteça na prática?
Precisamos unir os esforços no setor cooperativo, sindical e 
poder público. Precisamos levar ao jovem do meio rural o que 
ele precisa. Pode ser um financiamento para sua atividade, para 
o acesso à terra, à energia elétrica, infraestrutura, internet, 
comunicações e garantia de renda. Tenho visto sindicatos e 
cooperativas que tem programas focados nos jovens, que buscam 
a integração das gerações, que buscam que esses jovens não 
fiquem esperando seus 25, 30 anos para iniciar a sucessão. Elas 
fazem capacitação e treinamentos, preparação para que o jovem 
seja o gestor. Ele precisa desenvolver o seu projeto para a 
propriedade. A educação e a formação, casas familiares rurais, 
colégios, escolas agrícolas, isso é muito importante. E outra 
coisa que no passado não dávamos importância: o diálogo 
inter-gerações, o trabalho para que o jovem possa ser o sucessor 
daqueles que hoje estão a frente da propriedade.

Como o senhor vê a atuação do Sistema Ocergs-
Sescoop/RS junto aos 13 ramos de atividades 
econômicas das cooperativas?
O Sistema Ocergs hoje é referência no que diz respeito à 
organização cooperativa em todos os seus ramos. Hoje ele não 
contempla só aqueles ramos com maior visibilidade, mas atende 
de forma efetiva a grande parte dos anseios das suas associadas, 
através da sua atuação política, da Faculdade de Tecnologia 
do Cooperativismo e do Sescoop/RS. Ele hoje é um sistema 
de atuação completa.
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Esse conjunto de segmentos faz a 
diferença nas suas comunidades, nos 
municípios e no Estado. Os números 
que a Ocergs divulga constantemente 
mostram isso, e as cooperativas 
fazem a diferença onde atuam. Se o 
Estado do Rio Grande do Sul hoje já 
tem dificuldades, sem o 
cooperativismo seria desastroso.”
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PEDRO YURI NÚNCIO

ADMINISTRADOR - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DO SISTEMA OCERGS-SESCOOP/RS

cooperativismo está cada vez mais ligado a 
múltiplos aspectos da sociedade, conseguindo 

se adaptar ao mundo moderno, suas complexidades, 
sendo sensível aos novos desafios e aprendizagens 
organizacionais para alcançar seus propósitos 
e objetivos.

O empreendimento cooperativo tem suas 
características próprias e tem seus fundamentos 
ligados aos valores humanos, sendo ele um instrumento 
que tem como objetivo viabilizar benefícios ao 
associado, através de prestação de serviços, 
desenvolvimento cultural, profissional e econômico.

Inseridas no meio econômico financeiro do Estado 
desde 1902, as cooperativas de Crédito, apesar das 
dificuldades iniciais, tiveram grande expansão e 
importância na realidade de muitas comunidades. 
Com isso, diante do cenário mercadológico apresen-
tado nos últimos anos, as cooperativas de Crédito 
vêm conseguindo atuar de forma competitiva com 
as demais instituições financeiras no Estado do RS.

Para muitos pensadores, o Crédito é um dos 
ramos mais dinâmicos do cooperativismo, destinado 
a promover a poupança e financiar necessidades 
de empreendimentos dos seus associados. Tais 
sociedades prestam serviços financeiros e de 
natureza bancária, com condições mais favoráveis 
a seus associados. Com a grande diversidade de 
agentes financeiros no mercado, as cooperativas 
de Crédito oferecem melhores formas econômicas 
e sociais, cumprindo com a missão social de facilitar 

o crédito com condições melhores que as encontradas 
no mercado.

Atualmente, as pessoas estão atentas a diversos 
elementos para a escolha de uma instituição 
financeira. Com isso, as cooperativas de Crédito 
possuem vantagens, tendo ciência de seus ideais e 
suas diferenças em relação às demais instituições, 
tais como, ser uma sociedade de pessoas, possuir 
poder igualitário de voto por associado ser dono e 
ter o excedente (sobras) distribuído entre todos os 
associados na proporção das operações individuais, 
entre outras.

Sendo o Crédito um dos ramos do cooperativismo, 
as cooperativas presentes agem em conformidade 
com os sete princípios cooperativistas, conseguindo 
assim socializar o crédito e oferecer melhores formas 
econômicas e sociais a seus associados. Com isso, 
é notória a presença cada vez maior de cooperativas 
de Crédito atuantes no RS, fortalecendo o ramo e 
o cooperativismo local, sendo contínuo o crescimento 
do número de associados, de empregos gerados 
e das operações financeiras disponibilizadas, tendo 
cada vez mais influência no mercado financeiro e 
no crescimento da confiança da população no 
sistema cooperativista.

Com a expressão de cooperativas de Crédito em 
solo gaúcho, é possível enxergar sua solidez, 
organização, seu crescimento e seus valores para 
promover serviços financeiros que geram benefícios 
para as comunidades.

O Fortalecimento do 
ramo Crédito no RS
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innââmâmmmmmiciciii a,a,a,a,a iiiintntntntereeee ativaa ee coneeeeneectctctctctctadadadaddadaaaaaaa àsàs nnovovvasas
tteendndddddênências ddddo oo rararararadidididididiojojojojojoro nanalilililismsmsmmmmo.o.oooo AAAAAsssssssssssimimim pppodododeee

seseeseer r  dededeededefif ninidddaa aaa RRádádioo FFFFunununnddad çããoo Cootrt isisel, , aa prprprimimeie raraa 
rááráddioo CoCoopeere ata ivvisistata dda aa AmAmmérérica Laattinana,, cococococoonhnhnhece idaaa
e chhammada a ppooopulaarmrmentete ddee “Emim ssooraa dada TTTeerraa”.”.

AA ráádid o eennnttrouou no arar em 11 de e juj nhhoo dede 1980,0, nna
freqquêncn ia ddee e 1..545 0 Khz,z, 250 waattss, coom m aa proppostata
dessuupririr ummaaa lacuc na existstenentet  na a áreea da a raadid odiffusu ãoo
nono mmunicípioioo de São Sepéé. NoNo ddia 19 dede outubrro doo
memesmo annoo,o, passou a operarar com 11.0.0000 wwatatts, na
frequênciaaa dde 1.200 Khz AM.

Teendnddndooo o como mmanntetenenedora a CCooooperativa Tritítícocolala
Sepeeenensesee ((((CoCoCootrrtrtrisisisiselelelel))),) lllocococalalizizadada a nana rregegiãião central do
Rio GrGrGGrranannaa dededede ddddooo o SuSuSuSSul,l,,, nno mmunícipio de São Sepé, a Rádio
FuFuFuFuFundndndndndaçaçççãoãoãoão CCCCoto riseelll tetet mm motitiitivovossss dededede sssobobrara pppparaararaaa
comememememeemomomomomomom rarararararaar rr.rr EEEmmm 202020202002000001515151551515111 ,, cooocococompmpmpmpmmpmmm llleleletttatata 33335555 annanosososososos ddddddee eee e hihihhhihistststststóróóróriaiaia,,
rererererereereeplplppplplplpllpletetetetteteteteta de muitas cobebe trtururassasjjjorornanalílíststticcicccicassssassss, inininininniininfoffffffoff rmrmrrrrmmr açaçõeões,s,
enenenenenenenentrtrtrtrtrtrrtretetetetetetetetteneeeeeee imento e cultura.

AAAAAA “E“E“E“EEE imimiimimimim ssssssssssssororororoo aaa a dadadada TTTTTTTerra”””””””” cocc bbbbrbrbreeee tototoodadadadada aaaaa áááááárererererereaaaaa ccececentntntrararalll
do Estado, alcançanddo o atatraavévés s dada ffrequência AM os
municípios de Formigueiro, Restinga Sêca, Vila Nova
do Sul, Caçapava do Sul, Santa Maria e o interior de
muitos outros municípios da região.

Segundo o supervisor da emissora, Ivan Gazem,
a importância da rádio para a comunidade é muito
grande. “Além de levar a informação e entretenimento,
a emissora é o canal onde a sociedade recorre para
fazer reclamações e críticas relacionadas aos mais
variados setores da cidade. As pessoas buscam as
mais variadas informações na emissora, como por
exemplo, a situação das ruas, comunicam a falta de
energia elétrica ou pedem a solução para o
recolhimento de lixo”, explica Gazem.

NA ERA DIGITAL
Conectada às novas tendências da comunicação

midiática, a Rádio Fundação Cotrisel entrou de vez

nnno mmuundodo dddddigigigigigititiititalaaa , rorororompmpmpmpppm enenenenenendo barreirrasas físísicicas e 

apro ixiiimaaaaandndndndndo-o-o-o-o-se aaaainininindadadada mmmmmmaiaiaisss dededededeede ssssssseueu públiicocos--aalvo. 

AAA rár dio digital pepermrmrmrmrmititititeeee quqquqqq e e oooooo innintetternrnnrnauauauutata ppoossa 

aacomompapanhar tododaa a a pprprpp ogogogogo rarararamaaçãçããoo oo ememem tttempoo real, 

semm llimmitatação gggeográááfififfif cca.

E nãn o paparar ppoor aí nãoo.. Semprprprpre e emem bbbbususususcaa de nnoovovoooos 

ininvev sttimenentotos,s, atenta aaoaoa s avanços tetecnnnnolo ógiccossssss eeeeee 

à eevoluçuçãoo ddoo jjornalismomomoo contemporororrâneo, a RRádio o 

Cotrtrisiseel ddispooponinibiliza dessssde março deeee 22022 15 umaa nnovo a a 

opção o paara os ouvintesess qque acompmpmpmpanaaa ham aa sua a

programação. Trata-se dedee uum aplicativovovovo para tatablblete ss

ee smsmarartpttphhohonenenesss. EnEnEntrtrtre e e asas ffununncicicionononononnalalalalaa idididadadadaadees do apapapp,p  os

internautas têm a oppçãçãoo dede rrepeprorodddddduduçãçãçãçãçãçãçãçãção/o/o/o/o//o/o/o/o/papapapapapappppp usususususssaaaaaaa dodododododdodo 

sinal aoaoaoao vvvivivivooo dadadadadadadaa rrrrrádádádádádádádáddiioioioioioio,, aacaccesessoso aaaoooo sisisisisisitetetetetete eeeeeeeee àààààààààssssssss rerereredddedededededes s ss

sosociciciaiaiaisss eeee enenennenen iiviviviviooo o ddddede mmenennsasasagegegegegeeeegeg nsnsnsnsnsnsnsns dddddddde eeee tetttt txtxtto o ooo papapap rara oooo oooooouvuvuvuvuvuvuvvinininininininnintetetetett  

inininteteteraragigigirr r coccommm aa rárádid o. “Issooooooo sssserrveve cccomomomomomomommomomooooooooo umumumumumumumumumu  fefffefeefefefefe dddededededeedbbbbbbabbaackckkkckck

e noos s ss ss prprprprprprropopoopopopoporrororororororcicicicicicicc oononononaa sasabebeer r oo oooo ququququeee ooo ouou ivivi tntntee quququererer fffalalalarar, 

ququququququeerererer eeexpxpxprereressssssaraar. PPPara se ter uma ideia, por causa dos 

últimos temporais centenas de pessoas ficaram sem 

luz. Recebemos quase 300 mensagens de texto em 

poucos dias de pessoas relatando a falta de luz em 

diversas localidades de São Sepé e região”, destaca 

o jornalista da Rádio Fundação Cotrisel, Bruno Garcia.

Moderna, interativa e global, a Rádio Fundação 

Cotrisel está conectada aos novos conceitos de 

radiojornalismo e atua como protagonista na difusão 

dos princípios e valores do cooperativismo, 

aproximando as distâncias na área de atuação da 

Cooperativa. Interessado em conferir de perto um 

pouco mais dessa história de sucesso? Então não 

perca tempo, acesse a Play Store do seu smartphone

ou tablet, com sistema Android, e procure por 

“Cotrisel”. Basta instalar o aplicativo, aproveitar 

todo o conteúdo informativo e interagir com a rádio. 

Tudo isso e muito mais, disponível a partir de 

um clique.

D

PRIMEIRA RÁDIO COOPERATIVISTA DA AMÉRICA LATINA, A RÁDIO FUNDAÇÃO 
COTRISEL ENTRA DE VEZ NO MUNDO DIGITAL E DISPONIBILIZA 

APAPLILICACATITIVOVO PPARA A TABLETS E SSMARTPTPHONES
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O Geração Cooperação concorre ao Top Blog 

2015, um sistema interativo de incentivo cultural 

destinado a reconhecer e premiar, mediante 

votação popular e acadêmica, os blogs brasileiros 

mais populares, que possuam a maior parte do seu 

conteúdo focado para o público brasileiro.

Cada internauta pode votar no Geração Cooperação 

uma vez por dia. Os 100 projetos mais votados em 

cada categoria e editoria no primeiro turno, que 

encerra dia 18 de dezembro de 2015, estarão 

classificados para o segundo turno da premiação pelo 

Júri Popular, que elegerá os vencedores: Top 1, Top 2 

e Top 3. A lista dos 100 blogs mais votados de cada 

categoria será divulgada no dia 11 de janeiro de 2016. 

Depois, um júri técnico escolherá os 3 melhores blogs 

de cada categoria e divulgará o resultado em 20 de 

abril de 2016.
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Geração Cooperação 
concorre ao Top Blog 2015

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!

Para votar acesse
http://www.topblog.com.br/candidatos/#projeto/89806
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TIAGO MACHADO

ADVOGADO, PÓS-GRADUADO EM RESPONSABILIDADE CIVIL, DIREITO IMOBILIÁRIO E CONTRATOS - IDC
E COORDENADOR JURÍDICO DO SISTEMA OCERGS-SESCOOP/RS

Atividades convergentes 
e representação sindical
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ecentemente, uma cooperativa do ramo 
Agropecuário apresentou ao Sindicato e 

Organização das Cooperativas do Estado do Rio 
Grande do Sul consulta relacionada com o 
enquadramento sindical patronal e laboral, uma vez 
que se insere entre suas atividades a revenda varejista 
de combustíveis, executada em filial da cooperativa, 
cuja contribuição sindical estaria sendo exigida por 
sindicato diverso da Ocergs. 

No caso, é necessário compreender que a atuação 
está voltada para a produção agropecuária, sendo 
a cooperativa essencial no escoamento da produção, 
pois existe para prestar serviços a seus associados, 
nos termos do art. 4° da Lei 5.764/71.

As cooperativas do ramo Agropecuário 
desenvolvem uma série de atividades voltadas à 
consecução do seu objeto social, que buscam 
fomentar, potencializar e qualificar a produção de 
seus associados, possuindo um papel fundamental 

R
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na atividade rural, servindo de suporte, inclusive, para 

a manutenção do homem no campo, pois além da 

assistência técnica e extensão rural prestada a todos 

os associados, introduzem atividades que possibilitam 

o acesso a insumos.

Entre outros, o combustível é um importante 

insumo da produção agropecuária. Não por outro 

motivo que as cooperativas agropecuárias acabam 

inserindo entre suas atividades a revenda varejista 

de combustíveis a seus associados.

Todavia, as cooperativas são obrigadas a abrir 

uma filial, caso queiram fornecer combustível a seus 

associados, cuja obrigação decorre de exigência da 

Agência Nacional do Petróleo, transcrita na Resolução 

ANP 41/2013, art. 7°, §2°, alínea “c”, que obriga a 

existência de CNPJ que “especifique a atividade de 

revenda varejista de combustíveis automotivos como 

atividade principal”.

O ADVOGADO TIAGO MACHADO, NESTA EDIÇÃO, COMENTA SOBRE O 
ENQUADRAMENTO SINDICAL PATRONAL E LABORAL DE COOPERATIVAS 

AGROPECUÁRIAS QUE REVENDEM COMBUSTÍVEL
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Não fosse tal exigência, a atividade estaria inserida 
no CNPJ da matriz da cooperativa. Assim, a filial não 
pode ser analisada isolada da matriz, pois a sua 
existência está vinculada exclusivamente ao 
atingimento do objeto social da cooperativa.

Frise-se que sua existência está vinculada à 
finalidade precípua de atender a demanda dos 
associados da cooperativa, ato este que não se 
confunde com compra e venda, pois a operação 
praticada é um ato-cooperativo, nos termos da Lei 
5.764/71, art. 79 e parágrafo único. 

Nem mesmo quando a cooperativa opera com 
terceiros (não associados) o atingimento da finalidade 
resta maculada, pois eventual resultado positivo dessas 
operações é destinado para o FATES – Fundo de 
Assistência Técnica, Educacional e Social, nos termos 
do art. 87 da Lei 5.764/71, cuja utilização é voltada à 
prestação de assistência aos associados, seus familiares 
e, quando previsto no Estatuto, aos seus empregados.

Consequentemente, toda a atividade exercida pela 
filial está intimamente ligada ao objeto social da 
cooperativa, formando com a matriz um conjunto 
de ações que convergem à uma atividade prepon-
derante, nos exatos termos do estabelecido no §2° 
do art. 581 da CLT, senão vejamos:

§ 2º Entende-se por atividade preponderante 
a que caracterizar a unidade de produto, 
operação ou objetivo final, para cuja 
obtenção todas as demais atividades 
convirjam1, exclusivamente em regime de 
conexão funcional.

Segundo o José Pedro Pedrassani, advogado 
e sócio do escritório Guedes, Pedrassani Advogados, 
“nessa leitura integradora, a atividade econômica 
preponderante ou finalística determina o enquadra-
mento sindical patronal, desde que essa conciliação 
esteja em “regime de conexão funcional”, ou sejam, 
convergentes para a atividade fim da cooperativa”.

O advogado e conselheiro sindical da Ocergs, 
Arno Malheiros, defende que as cooperativas 
agropecuárias são, talvez, as empresas que mais 
caracterizam a hipótese do inciso §2° do art. 581, 
pois todas as suas atividades são interdependentes, 
agem em torno de um objetivo comum, principal, 
que é a prestação de serviços aos associados.

A questão do enquadramento da categoria 
econômica das cooperativas já foi analisada pelo 

Tribunal Superior do Trabalho que reiterou o 
entendimento de que o Sindicato e Organização das 
Cooperativas do Estado do Rio Grande do Sul – Ocergs 
é legítimo representante da categoria econômica das 
cooperativas. Citamos o recente julgado decorrente 
de Recurso Ordinário em Dissídio Coletivo – Processo 
Nº TST-RO-3035-49.2011.5.04.0000:

RECURSO ORDINÁRIO EM DISSÍDIO 
COLETIVO DE NATUREZA ECONÔMICA. 
OPOSIÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO 
S INDICATO E ORGANIZAÇÃO DAS 
COOPERATIVAS DO ESTADO DO RIO 
GRANDE DO SUL – OCERGS. (...). Ocorre 
que o entendimento tranquilo desta Corte, 
manifestado em reiteradas decisões, é no 
sentido de que as cooperativas envolvem 
interesses comuns, que justificam a 
associação específica, com representação 
capaz de negociar as condições de 
trabalho que irão comandar as relações 
entre elas e seus empregados. E que, por 
essa razão, a Ocergs detém legitimidade 
para figurar, como representante das 
cooperativas, no polo passivo dos dissídios 
coletivos. Precedentes. Assim é de ser 
provido o recurso ordinário para reformar 
a decisão e, afastando a ilegitimidade 
passiva do Ocergs, determinar o retorno 
dos autos ao TRT da 4ª Região, a fim de 
que analise o dissídio coletivo como 
entender de direito. Recurso ordinário 
conhecido e provido.

Dessa forma, a representação está diretamente 
atrelada à atuação do Sindicato e Organização das 
Cooperativas do Estado do Rio Grande do Sul – 
Ocergs, entendimento este já consolidado no Tribunal 
Superior do Trabalho.

No que concerne à categoria profissional, le-
vando em consideração todas as premissas ante-
riormente elencadas, o posicionamento jurídico 
apontado à cooperativa foi de que os empregados 
que atuam junto à revenda de combustíveis devem 
seguir a regra do enquadramento pela atividade 
preponderante, posto que inseridos em atividade 
voltada para a consecução do objetivo social da 
cooperativa, devendo, então, estarem enquadra-
dos na Convenção Coletiva de Trabalho firmada 
pelo Sindicato Ocergs e Sindicato representante 
da categoria preponderante.

1 Sem grifo no original.
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GUILHERME SCHAEDLER DE ALMEIDA

ECONOMISTA - ANALISTA TÉCNICO DO SESCOOP/RS

lgumas expressões da nossa língua são
amplamente util izadas, porém pouco

compreendidas. Ou melhor, da forma que são
utilizadas, seu real significado fica diminuído. Uma
das expressõesque trago como exemplo é amplamente
utilizada no universo cooperativista: eles (os 
associados) são donos da cooperativa.

Antes de mais nada, temos que colocar alguns 
pontos nos “is”. Do jeito que se fala “são donos da 
cooperativa” a expressão soa como uma clareza 
absoluta, o que não é tão simples assim. Bem, ser 
dono significa ter a propriedade de algo, mais 
precisamente, de direitos sobre algo. Ou seja, quando 
estamos falando de “ser dono de” algo, estamos nos 
referindo a direitos de propriedade sobre este algo. 
A ideia por trás do direito de propriedade é bem 
objetiva: ter o poder de decisão sobre alguma coisa 
(direito de acesso) e ter o poder de evitar que outros 
também o tenham (direito de exclusão). Ou seja, 
direito de propriedade é a exclusividade e autoridade 
sobre como algo é utilizado.

Pegando emprestados termos jurídicos, segundo 
o código romano, existem diferentes direitos sobre 
a propriedade: o direito de uso (usus); direito de 
se apropriar dos benefícios gerados (fructus) e o 
direito de transferir ou onerar (abusus). Desta forma, 
quando se trata de ter a propriedade (o poder de 
decisão e de exclusão) sobre alguma “coisa”, na 
verdade não estamos falando desta “coisa” em si, 
mas sim de um conjunto de direitos que são 
relacionados com esta “coisa”. Ou seja, você pode 
ter o direito de viver na casa (usus), mas não o de 
vendê-la (abusus). Ou ainda, ter o direito a parte 

A

dos lucros de uma empresa (fructus), mas não o 
de transferi-lo para outrem (abusus) ou mesmo 
gerenciá-la (usus). Ainda, mais de um indivíduo 
pode ter o mesmo direito sobre algo, ou seja, ter 
a propriedade – ser dono – de um direito que é 
compartilhado com outros indivíduos. O direito 
sobre algo ainda pode ser específico: você pode 
ter o direito de usar isso de uma forma, mas não 
de outra; pode ter o direito de vender algo, mas 
não para qualquer um. 

Enfim, como se pode observar o “ser dono de” 
tem um sentido muito mais complexo do que o senso 

O ECONOMISTA DO SESCOOP/RS COMENTA, NESTA EDIÇÃO,
ALGUNS ASPECTOS QUE ENVOLVEM UMA DAS EXPRESSÕES

MAIS UTILIZADAS NO SISTEMA COOPERATIVO

COOPERATIVA
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comum empregado. Quando alguém diz “eu sou 
dono”, a pergunta imediata que devemos fazer é: 
dono de quais direitos? Isso porque, quanto mais 
direitos você tem, e quanto mais definidos e amplos 
esses direitos forem, mais “dono” você será. Assim, 
o termo “ser dono de” fica muito vago caso não seja 
bem especificado, servindo pouco para a compreensão 
do real sentido que tem.

Voltando ao “eles (os associados) são donos da 
cooperativa”. De quais direitos os cooperados são 
donos, ou melhor, os direitos sobre os quais eles têm 
a propriedade são bem definidos e amplos? Se, como 
vimos anteriormente, direito de propriedade está 
relacionado ao poder de decidir sobre algo (acesso) 
e o de excluir outros que o façam (exclusão), então 
qualquer restrição ao poder de acesso e exclusão 
ao (usus, fructus e abusus) leva, consequentemente, 
à perda de propriedade. 

A cooperativa possui características organizacionais 
peculiares: a) livre adesão; b) direitos iguais de voto 
– um membro, um voto; c) a figura do associado 
“proprietário” se confunde com a do controlador, 
fornecedor e cliente, d) os resultados são distribuídos 
de acordo com as transações como fornecedor e/
ou cliente que seus associados tiveram com ela, e 
não ao capital investido e e) a propriedade da – os 
diretos sobre – a cooperativa não é transacionável, 
ou seja, o associado não pode vender sua parte na 
cooperativa. 

Devido a estas peculiaridades, economistas têm 
argumentado que o direito de propriedade fica 
restringido (vago), gerando problemas organi-
zacionais (decorrentes de incentivos mal distribuídos) 
e comportamentos ineficientes dentro da cooperativa.

Podemos elencar cinco problemas decorrentes 
destra restrição: 1) problema do carona (associado 
se beneficia de algo que não ajudou a construir); 
2) problema de horizonte (o associado prefere ganhos 
no curto prazo, mesmo que isso afete o desempenho 
no longo prazo); 3) problema de portfólio (associados 
especializados no produto X querem que a cooperativa 
use seus recursos em investimentos relacionados ao 
produto X, enquanto associados especializados no 
produto Y querem, obviamente, que a cooperativa 
invista em Y); 4) problema de controle (o princípio 
de um membro um voto permite que membros que 
contribuem pouco ao negócio da cooperativa, mas 
formam a maioria dos associados, imponham políticas 
que prejudiquem aqueles que contribuem muito, mas 
são a minoria. Mais ainda, como os membros da diretoria 
dependem da quantidade de votos para se elegerem, 
provável que as angustias dos que formam a maioria 
sejam mais compreendidas do que as da minoria) o 
que nos leva ao problema 5) custo da influência 
(ocorrem quando a cooperativa é levada a fazer 
escolhas ineficientes devido ao lobby de algum agente 
envolvido (associados, empregados, gestor, etc).

Todo esse discurso para chegar ao seguinte ponto: 
os associados são sim donos da cooperativa, mas 
essa propriedade é comprometida pelas peculiaridades 
da sua própria forma organizacional. O modelo de 
distribuição dos direitos dentro desta organização, 
suas especificidades quanto ao poder de acesso e 
exclusão a esses direitos, gera perturbações ao 
comportamento eficiente dos agentes envolvidos. Ou 
seja, a forma como o “ser dono de” é empregado nas 
cooperativas implica problemas econômicos inerentes 
a este tipo de forma organizacional.

COOPERATIVA

Revista_RG cooperativo_ed_3.indd   45 23/11/2015   09:55:12



46 AÇÃO COOPERATIVISTA PARA UM MUNDO MELHOR

M
A

R
K

E
T

IN
G

 &
 C

O
M

U
N

IC
A

Ç
Ã

O

SESCOOPRS.COOP.BR • JUL/AGO/SET • 2015

m tempos de concorrência acirrada, economia 
global e expansão de negócios em plataformas 
digitais, com campanhas publicitárias e disseminação 
de conteúdo online, e-commerce, blogs, mídias 
sociais e uma multipluralidade de canais de 
comunicação oferecidos pela internet, cada vez 
mais as empresas passam a se preocupar com 
estratégias de abordagem que visam conquistar 
clientes engajados com a marca. Não basta vender, 
tem que conquistar. Nesse contexto, o Inbound 
Marketing surge como um aliado e fiel escudeiro 
para as companhias estabelecerem um processo 
de comunicação mais dialógico e interativo com 
os públicos-alvo específicos que visam alcançar.

Mas afinal de contas, o que significa Inbound 
Marketing? Trata-se de um conceito amplo e 
relativamente novo no mercado, portanto limitar 
a sua definição a concepções restritas seria 
demagogia, tendo em vista que existem diversas 
bibliografias que abordam o conceito. Entretanto, 
pode-se afirmar que Inbound é uma forma de 
marketing que procura se encaixar nas necessidades, 
nos desejos e anseios do cliente, visando conquistar 
a atenção e despertar o interesse das pessoas.

Inbound é o marketing com foco no conteúdo, 
voltado para um público-alvo específico, que tem 
o objetivo de oferecer informações relevantes que 
agreguem valor para o cliente. As estratégias 
priorizam publicações de conteúdos atraentes ao 
invés de anúncios invasivos. Em outras palavras, 
os clientes não apenas compram o produto ou o 
serviço oferecido pela empresa, eles se tornam fãs 
da marca e passam a atuar como promotores da 
mesma, divulgando os seus pontos fortes.

Tudo isso difere do Outbound Marketing, formato 
tradicional que oferece produtos ou serviços aos 
clientes de forma direta, utilizando a interrupção 
para se comunicar com seu público.

De maneira mais clara, sabe aquela mensagem 
disposta no jornal diário e na revista que você lê, 
o intervalo comercial no seu programa de rádio 

preferido, os comerciais de TV indesejados em meio 
a um filme que você gosta e até o anúncio no post 
do seu blog de leitura? Isso é Outbound Marketing. 
Esses anúncios interrompem o seu momento de 
lazer e entretenimento, saltam aos olhos e clamam 
por sua atenção. Mas será que essa é a melhor forma 
de conquistar a confiança de um consumidor? 

Segundo a mais recente pesquisa divulgada 
pela Hubspot, empresa referência em geração de 
leads, os chamados contatos qualificados, três a 
cada quatro especialistas em marketing pelo mundo 
priorizam uma abordagem Inbound para se 
comunicar com o seu potencial cliente. É a estratégia 
de marketing preferida independentemente do 
tipo da companhia. 

De acordo com a pesquisa, aplicada em mais de 
150 países, envolvendo os seis continentes e 3.957 
entrevistados, Inbound tem 75% de probabilidade 
de ser escolhida como a estratégia de abordagem 
de marketing, enquanto que Outbound tem apenas 
25% de chance.

Toda empresa pesquisada - independentemente 
de gastos com marketing - tem três vezes mais 
probabilidades de obter um maior retorno do 
investimento em campanhas de Inbound Marketing 
do que Outbound Marketing. O custo por lead no 
Inbound Marketing é 62% mais barato do que no 
formato tradicional Outbound.

Portanto, as percepções de profissionais do ramo 
e as tendências do marketing moderno, aliada aos 
números e estatísticas apontam para a consolidação 
de uma nova forma de abordagem junto ao público 
de interesse. É dentro desse cenário que o Inbound 
Marketing se torna uma ótima estratégia. Não se 
trata de descartar completamente o Outbound 
Marketing, mas de equilibrar os investimentos e 
estar atento aos reais interesses das pessoas, sem 
ser invasivo, com foco em conteúdo de qualidade, 
que agregue de fato valor a essa pessoa, tangível 
ou intangível.

LEONARDO MACHADO

JORNALISTA DO SISTEMA OCERGS-SESCOOP/RS

Inbound Marketing: 
Foco no conteúdo e 
agregação de valor
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