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A ONU já proclamava em 2012 
que as cooperativas constroem 
um mundo melhor

Tivemos a oportunidade de 
conhecer cases que nos inspiram

As cooperativas vivem um 
momento histórico>

>
>

PALAvRA DO PRESIDEntE

cooperativas sustentáveis

Atitudes inovadoras

As cooperativas vivem um momento histórico que de-
manda atitudes inovadoras como condição para sua sus-
tentabilidade. Analisando a boa performance das so-
ciedades cooperativas gaúchas dos últimos três anos, 
verifica-se que essas impulsionam o desenvolvimento 
local e regional e em tempos de crise se unem e fazem 
a grande diferença. 

A ONU já proclamava em 2012 que as cooperativas 
constroem um mundo melhor, precisamente porque 
estão alinhadas com o desenvolvimento sustentável. 
No 18° Seminário Gaúcho de Cooperativismo, tive-
mos a oportunidade de conhecer e avaliar cases que nos 
inspiram e nos fazem progredir na inovação como ferra-
menta para a sustentabilidade das nossas cooperativas.  
O campo da inovação abrange as cooperativas como socie-
dades de pessoas, desafiadas a preservar sua identidade 
num mercado fortemente competitivo. 

Entre os 40 cases apresentados no material do Sistema 
Ocergs-Sescoop/RS referente a esse evento, situam-se os 
de natureza estratégico-social e os de gestão empresarial 
e, sabemos, que a conjunção do econômico com o social 
garante o DNA das cooperativas. Verificamos, desse modo, 
que as cooperativas se constituem tanto protagonistas da 
ascensão tecnológica como da integração social de seus 
proprietários, todos associados e somente dessa forma, o 
“homo sapiens cooperativo” da era digital consegue com-
partilhar avanços, realizar negócios e atos cooperativos, 
compreender as diferenças étnicas, políticas, religiosas e 
sociais e cooperar em vez de competir. 

Pela cooperação cultural e econômica, pe-
quenas forças produtivas se transformam em 
empreendimentos sustentáveis, como atestam 
os estudos da FEE (Fundação de Economia e Es-
tatística), de que nos municípios gaúchos onde 
opera ao menos uma cooperativa, a renda e o 
nível de educação é de que nos municípios gaú-
chos onde opera ao menos uma cooperativa, a 
renda e o nível de educação são superiores aos 
que não possuem cooperativas. 

Por fim, atestamos aqui e agora a permanen-
te reinvenção das cooperativas ao verificarmos a 
presença de presidentes, dirigentes, executivos, 
educadores, técnicos, colaboradores de todas 
as idades, que se unem e se renovam sob a ins-
piração cooperativista. Muitos com mais estrada, 
mas lado a lado, compartilham conhecimentos 
com jovens, que estão iniciando a caminhada 
cooperativa, via cooperativas escolares, que já 
somam 110, com 3.500 associados. 

Juntos, vamos construir hoje e amanhã novas 
pontes de inovação para dar sustentabilidade às 
nossas cooperativas. 

vergilio Frederico Perius 
Presidente do Sistema Ocergs-Sescoop/RS
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O SEmInáRIO

Reflexão sobre o atual comportamento das cooperativas em relação 
às ações voltadas à sustentabilidade. Características do cooperati-
vismo que favorecem a sustentabilidade; oportunidades de ação; 
pontos de atenção. A proposição de projetos de sustentabilidade a 
serem conduzidos de forma conjunta ou individual pelas cooperati-
vas participantes.

Reflexão sobre o atual comportamento das cooperativas em relação 
às ações voltadas a energias renováveis. Características do coopera-
tivismo que favorecem a implementação de ações para apoio, desen-
volvimento ou uso de energias renováveis; oportunidades de ação; 
pontos de atenção. A proposição de projetos que envolvam energias 
renováveis a serem conduzidos de forma conjunta ou individual pelas 
cooperativas participantes.

do evento

Sustentabilidade

Energias renováveis

O 18° Seminário gaúcho de Cooperativismo foi pen-
sado a partir do tema “Inovação e Sustentabilidade”, 
apresentando o cooperativismo gaúcho como prota-
gonista da disseminação da inovação aos seus asso-
ciados e como fator impulsionador da sustentabilidade  
das comunidades.

Inicialmente, foram identificados nas cooperativas  
gaúchas 40 cases de inovação e sustentabilidade que fo-
ram analisados, descritos e publicados, como forma de 
dar publicidade dessas ações à sociedade e às cooperati-
vas, como forma de incentivo à intercooperação. 

A partir da identificação dos cases, entendeu-
se pela proposição de grupos de trabalho para 
os participantes do Seminário, com vistas à 
discussão de temas específicos, conforme  
tópicos a seguir.

Os grupos de trabalho desenvolveram suas 
atividades a partir da metodologia participa-
tiva, sendo que os relatórios dos grupos de 
trabalho – que integram o presente expedien-
te – servem de subsídio para as cooperativas e 
suas entidades representativas.
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A Faculdade de tecnologia do Cooperativismo –  
Escoop é uma Instituição de Ensino Superior creden-
ciada pelo mEC e mantida pelo Sescoop/RS. A Escoop 
atua no Ensino de graduação e Pós-graduação, na 
Pesquisa e na Extensão, tendo como missão “prepa-
rar profissionais para as diversas áreas das coopera-
tivas, notadamente para a moderna gestão”.

A Escoop foi criada com a intenção de perenizar o ensi-
no e a pesquisa em Cooperativismo no Estado do RS e 
criar cursos específicos segundo a demanda das coope-
rativas do Estado do RS. Além disso, através da Escoop 
se busca estabelecer convênios com instituições refe-

rência de Ensino Superior do brasil e do exterior, aces-
sar recursos de órgãos de fomento e produzir pesqui-
sas de acordo com as demandas das cooperativas do 
Estado do RS, para a melhoria da gestão cooperativa.

A Escoop atuou na coordenação pedagógica do 18° 
Seminário gaúcho de Cooperativismo, participando 
do planejamento do evento e de sua execução, desde 
a identificação dos cases de inovação e sustentabili-
dade, da concepção do evento e do formato de suas 
palestras e painéis, bem como da proposição e esta-
belecimento de metodologia dos grupos de trabalho 
e de sua aplicação.

Reflexão sobre o atual comportamento das cooperativas em rela-
ção às ações voltadas à logística e rastreabilidade. Oportunidades de 
ação e pontos de atenção. A proposição de projetos que envolvam 
ações de logística e rastreabilidade a serem conduzidas de forma 
conjunta ou individual pelas cooperativas participantes.

Reflexão sobre o atual comportamento das cooperativas em rela-
ção às tecnologias disponíveis para produção agropecuária. Opor-
tunidades de uso e desenvolvimento de tecnologias; necessidades 
e pontos de atenção. A proposição de projetos que envolvam ações 
para inserção de tecnologias na produção agropecuária com possi-
bilidade de realização de forma conjunta ou individual pelas coope-
rativas participantes.

Reflexão sobre o atual comportamento das cooperativas em relação 
às startups como potenciais parceiras no desenvolvimento de negó-
cios. Oportunidades de parceiras para uso de soluções e desenvolvi-
mento conjunto de soluções tecnológicas; levantamento de necessi-
dades e pontos de atenção. A proposição de projetos que envolvam 
ações com startups podendo ocorrer de forma conjunta ou individual 
pelas cooperativas participantes.

Logística e rastreabilidade

Tecnologia na produção agropecuária

Interação cooperativas e startups
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APP

18SgC

Conheça mais sobre

o 18° Seminário teve uma novidade. Foi desenvolvido 
um aplicativo para celular, uma forma de usar a inova-
ção a favor da organização do evento, engajar e inte-
grar os participantes, trazer atualizações dinâmicas de 
informações e gerar oportunidades em negócios. Além 
disso, o aplicativo ofereceu acesso fácil a diversos da-
dos, como horários, endereço do evento, informações 
sobre os palestrantes, entre outros. Programação

Usuário tem acesso a todos os 
horários e atualizações sobre a 
programação do evento

minha agenda
O usuário pode escolher 
os eventos que participa 
e é criada uma agenda de 
compromissos no app

Social
O usuário tem acesso às redes sociais 
do Sistema Ocergs-Sescoop/RS, 
para acompanhar as publicações 
em tempo real

Avaliação
Usuário faz a avaliação 
do evento diretamente 
no aplicativoNotificações

O usuário é avisado do 
horário de cada atividade 
durante o seminário e 
recebe avisos importantes 
sobre logística e outros

Perguntas 
Enquanto as palestras 
acontecem, o usuário pode 
enviar suas perguntas aos 
palestrantes 

Download 
Usuário realiza o download das apresentações 
dos palestrantes diretamente no seu 
smartphone, podendo compartilhar com seus 
contatos e colegas de cooperativas

Palestrantes
Breve currículo sobre os 
palestrantes e os temas 
que foram abordados 
em cada palestra

guia do evento
Locais onde acontece 
cada palestra
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A publicação traz 40 cases das cooperativas 

www.goo.gl/wHZ94A

As cooperativas gaúchas têm em sua essência a 
inovação e a sustentabilidade e vêm, cada vez mais, 
trilhando esse caminho. O Sescoop/RS produziu 
uma publicação prévia ao 18° Seminário Gaúcho do 
Cooperativismo, com cases para divulgar as inicia-
tivas que demonstram o papel das cooperativas na 
disseminação de práticas inovadoras, que impactam 
seus associados, colaboradores e as comunidades 
nas quais estão inseridas. 

Além disso, a publicação também é uma forma de di-
vulgar iniciativas do cooperativismo em prol do de-
senvolvimento e de impulsionar a intercooperação. 
O objetivo é que esses cases fortaleçam o coopera-
tivismo gaúcho e permitam a troca de experiências, 
gerando ideias inovadoras e impactos positivos para 
as comunidades.

 Cotripal  Cotrijal  CCgl  Cosuel-Dália Alimentos  Ecocitrus 

 Fecovinho  Languiru  santa Clara  Vinícola Aurora  Sicredi 

 Sicredi Centro Serra RS  Sicredi das Culturas RS/MG 

 Sicredi Espumoso RS/MG  Sicredi Norte RS/SC 

 Sicredi Ouro Branco RS  Sicredi Região da Produção RS/SC 

 Sicredi Serrana RS  Sicredi Vale do Rio Pardo  Unicred 

 Coopeeb  Certaja Energia  Certel  Creral  Fecoergs 

 Unimed Erechim  Unimed Nordeste-RS  Unimed Porto Alegre

 Unimed Pelotas  Uniodonto Federação

SUSTENTABILIDADE
E INOVAÇÃO

2018
BENTO GONÇALVES

Publicação 
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Cooperativas e a tecnologia na produção 

A adoção de novas tecnologias é essencial para superar os 

desafios que a agricultura exige. A inovação é fundamental 

para o aumento da produção, preservando o meio ambiente 

e contribuindo com a segurança alimentar. As cooperativas 

estão sintonizadas com essa nova realidade. 

https://youtu.be/Oi7HxZEwf_M

vIDEOCASES
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Cosuel – Dália Alimentos
O cotidiano de uma propriedade rural é intenso e requer atenção aos mínimos 
detalhes. Para auxiliar os produtores nesse processo, o setor de Tecnologia da 
Informação da Cosuel – Dália Alimentos desenvolveu um sistema prático e efi-
ciente. Ele envia mensagens de SMS por celular com comunicados e informes, 
ajudando os agricultores na administração de questões técnicas. 

O processo foi desenvolvido há cerca de um ano e os resultados já aparecem. An-
tes, cerca de 20% dos produtores perdiam o tempo hábil de renovação da licença 
ambiental. Hoje esse índice é nulo. A mensagem é enviada 150 dias antes da li-
cença vencer e, depois, mensalmente, até o processo ser regularizado. Cerca de 
460 associados recebem as informações no celular. O envio de mensagens tam-
bém serve para avisar sobre notas fiscais e outros itens que fazem parte da rotina 
dos produtores. Já existem estudos para passar outras informações, como, por 
exemplo, laudos da qualidade da água da propriedade – analisada no laboratório 
da Dália Alimentos. 

CCgL
Gerar conhecimento em prol das cooperativas singulares é o objetivo da 
unidade de Pesquisa e Tecnologia da CCGL, que existe desde 1971. Antes 
de cada nova safra, as cooperativas são convidadas a enviar suas demandas. 
Feito isso, são realizadas reuniões entre técnicos e pesquisadores para es-
tabelecer prioridades de pesquisa em quatro grandes áreas: manejo de pra-
gas, manejo de doenças, controle de plantas daninhas e fertilidade do solo. 
As soluções visam promover o desenvolvimento e a rentabilidade dos pro-
dutores vinculados às cooperativas associadas a CCGL. 

Em 2018, o setor implantou uma novidade, a Rede Técnica Cooperativa. A 
meta é estabelecer uma relação mais próxima com as singulares. Os estu-
dos serão conduzidos em Cruz Alta, sede da CCGL, e testados diretamente 
no Campo Experimental das cooperativas singulares. O trabalho vai gerar 
uma troca de informações entre as cooperativas, o que resultará em aumen-
to da produtividade para os agricultores associados. 

Cotripal
No começo dos anos 2000, a Cotripal criou o Campo Experi-
mental para validar tecnologias para os produtores. O centro 
de pesquisa possui 122 hectares. No local, pesquisadores 
analisam as plantas e o solo. Também acontecem estudos so-
bre plantio direto e controle de pragas e doenças.

A iniciativa foi vital para ampliar a rentabilidade dos mais de 
três mil agricultores da cooperativa. Os agricultores associa-
dos da Cotripal conseguem atingir uma média de 66 sacos de 
soja por hectare, 20% acima do índice nacional e mais de 30% 
quando o percentual é comparado a outras regiões do Rio 
Grande do Sul. 
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vIDEOCASES

Cooperativas e o ambiente de 

Transformações digitais requerem novos modelos de ne-
gócios e novas formas de relacionamento. Esse movimento 
abre espaço para um mundo mais colaborativo, onde com-
partilhar conhecimentos ajuda a construir uma sociedade 
mais justa e cooperativa. O vídeo “Cooperativas e o am-
biente de startups” traz cases das cooperativas Sicredi, 
Unicred e Unimed que, através de startups, se conectam 
com novas ideias, diferentes perspectivas e soluções de 
problemas, trazendo uma visão diferente do mundo, que 
está em mudança constante.

https://youtu.be/LuOWjJrqnlw
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Sicredi 

Com foco em parcerias e alternativas inovadoras, o Sicredi lançou o Inovar 
Juntos, programa que reunirá startups para apresentar soluções para dez 
desafios. A iniciativa foi criada para aproximar o Sicredi do ecossistema de 
startups, aportando mais inovação nos negócios e gerando mais valor aos 
associados da instituição financeira cooperativa.

Entre os desafios, estão questões ligadas a otimizar a triagem de currículos; 
conectar associados pessoa jurídica e pessoa física (market place); gestão 
de gastos de viagens e reembolsos; segurança; coleta de dados para perfil 
de investidor; digitalização de documentos; gestão de benefícios; capacita-
ção com gamification (gamificação); e processos internos de controles.

Ao todo, 211 startups aderiram ao programa. Durante três meses, as 
startups estarão em ambientes controlados dentro do Sicredi e as que 
atingirem o grau de eficiência projetado poderão ter a sua ferramenta 
agregada ao sistema. 

Unicred
A Unicred buscou a inovação com seus colaboradores, criando o 
Programa Unicred Inova e abrindo portas para projetos internos 
com foco na inovação em tecnologia, serviços ou processos. 

Foram cadastradas 500 ideias, sendo selecionadas 12 em cada uma 
das áreas propostas. As ideias focaram em melhorias na gestão fi-
nanceira, processos de automação e diminuição das barreiras entre 
colaboradores e associados, entre outros. As finalistas receberam, 
além da premiação, um aporte para validação da ideia. 

Unimed Porto Alegre
Unindo as ideias dos colaboradores com as ideias das startups, a  
Unimed Porto Alegre criou o programa Bem-Startup Unimed. O pro-
grama conta com uma rede de mentores formada por profissionais e 
executivos da área de saúde de todo o Brasil.

A primeira iniciativa foi um workshop para mapear ideias de colaboradores 
e médicos, onde mais de 200 projetos foram selecionados para desenvol-
vimento interno. Após, criaram um programa para startups com foco em 
saúde para trabalharem com medicina preventiva, comunicação, ensino 
e aprendizagem. Mais de 100 startups foram selecionadas e dessas, três 
foram escolhidas pela Unimed Porto Alegre. Uma delas atingiu os níveis 
de eficiência desejados e hoje opera dentro do sistema. 

Outro projeto visa à criação de uma plataforma digital de saúde para 
funcionar dentro das empresas que usam o serviço da Unimed Porto 
Alegre. O processo foi desenhado por clientes e os protótipos serão 
desenvolvidos por startups. 
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A energia renovável preserva os recursos naturais, tem um 

custo menor e promove o desenvolvimento social e eco-

nômico. Através da inovação, algumas cooperativas e seus 

associados começaram a buscar soluções nessa área.

https://youtu.be/XMF-SF47voE

Cooperativas e energias 

vIDEOCASES
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Sicredi vale do Rio Pardo 
Em 2015, a cooperativa Sicredi Vale do Rio Pardo criou uma linha de crédito 
específica para financiar a compra de equipamentos para geração de energia 
fotovoltaica ou solar. O associado pode pagar o equipamento em 120 vezes 
e com taxa de juros diferenciada.

Mais de 300 associados já aderiram ao sistema. A cidade de Santa Cruz do 
Sul, conforme dados da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), já tem 
321 conexões instaladas, com mais de 50% financiadas pela Cooperativa – e 
é o município em primeiro lugar no ranking estadual e quinto no ranking País 
em investimentos em energia fotovoltaica. 

Creral
Em São Sepé, a Cooperativa de Geração de Energia e Desenvolvimento 
(Creral) administra uma termelétrica com potência de 8 Megawats, sufi-
cientes para atender cerca de 30 mil casas, mais do que a população do mu-
nicípio, que tem 24 mil habitantes. 

A termelétrica visa diminuir um problema ambiental enfrentado por econo-
mias agrárias: a casca do arroz. Este produto demora quase dez anos para 
se degradar no meio ambiente, e agora deixa de ser um passivo ambiental e 
gera energia térmica, limpa e renovável. 

Ecocitrus
A parceria da Companhia de Gás do Estado do Rio Grande do Sul (Sulgás) 
com a Universidade do Vale do Taquari (Univates) e a empresa Naturovos 
utilizam a usina de compostagem de resíduos agroindustriais da Coopera-
tiva dos Citricultores Ecológicos do Vale do Caí (Ecocitrus), em Montenegro, 
para a geração de um gás inteiramente natural e renovável – o GNVerde. O 
produto atende à legislação da Agência Nacional do Petróleo (ANP), e é o pri-
meiro gás natural veicular do Brasil 100% renovável.

Atualmente, a planta piloto produz, em média, 2.800 metros cúbicos de 
biogás/dia, usados para abastecer 50 carros mensalmente.

Languiru
Desde 2009, a Cooperativa Languiru aposta na geração de biogás. 
Uma usina funciona na Unidade Produtora de Leitões Mundo Novo, 
em Bom Retiro do Sul, recebendo dejetos dos animais em um bio-
digestor. O biogás produzido vem sendo utilizado no aquecimento 
da água dos chuveiros e na cozinha da unidade, substituindo o gás 
de cozinha, num projeto em parceria com a empresa alemã Ökobit 
e o Sistema Ocergs-Sescoop/RS. O que sobra após o biodigestor, é 
incorporado ao solo e utilizado como adubo.
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PALEStRA

L u i s  H u m b e r t o  V i l l w o c k

Com foco na busca de caminhos para um desenvolvimento cada vez 
mais sustentável e inovador nas cooperativas, dirigentes, docentes e 
representantes do movimento cooperativista debateram sobre o impacto 
da velocidade das mudanças nas áreas de atuação das cooperativas 
e a necessidade de que elas estejam integradas em uma economia 
colaborativa cada vez mais impulsionada por novas tecnologias.

Vivemos num mundo de redes, 
antes centralizadas num mundo 
de poder e agora descentralizadas. 
O sistema cooperativista já nasceu 
nesse contexto mais atual.

Para o presidente do Sistema Ocergs-Sescoop/RS, 
Vergilio Perius, as cooperativas vivem um momento his-
tórico que demanda atitudes inovadoras como condição 
de sua sustentabilidade. Segundo o presidente do Siste-
ma OCB, Márcio Lopes de Freitas, vivemos um momento 
de ruptura, de quebra de paradigmas e isso não é diferen-
te no movimento cooperativista. “Dentro desse momen-
to de rupturas as tendências são para economias mais 
colaborativas, para as inovações e as revoluções que vêm 
da base e o cooperativismo já sabe praticar isso com mui-
ta serenidade e competência. Basta ver os indicadores 
econômicos e sociais do cooperativismo regional, que em 
pleno momento de crise do País e do RS, foram as coope-
rativas que sustentaram o desenvolvimento do Estado”, 
comentou Freitas.

 Leonardo Machado
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Se quisermos criar soluções 
que impactem as pessoas, 
elas precisam estar no 
centro das nossas escolhas

O professor da PUC, coordenador do CriaLab 
(Tecnopuc) e da Rede Inovapucrs do Núcleo Em-
preendedor (Face-Pucrs), Luis Humberto Villwock, 
falou sobre os desafios para o sistema coopera-
tivista do RS em criatividade e inovação. Villwock 
apresentou 40 referências bibliográficas para os 40 
cases do Seminário enquanto trazia dados sobre a 
velocidade de mudanças, a economia colaborativa, 
novas tecnologias e o papel das cooperativas na 
inovação. O palestrante afirmou que no futuro não 
teremos mais empregos, mas nunca deixaremos de 
ter trabalho, e que o cooperativismo já está prepara-
do para esse futuro. “Vivemos num mundo de redes, 
antes centralizadas num mundo de poder e agora 
descentralizadas. O sistema cooperativismo já nas-
ceu nesse contexto mais atual”, afirma.

Villwock também refletiu com os participantes 
que a forma mais eficiente de aumentar o engaja-
mento das pessoas é propor desafios para evoluir e 
competir, trazendo o conceito de ”coopetição”. Se-
gundo os pesquisadores de Harvard e Yale, Profs. 
Adam Brandenburger e Barry Nalebuff, “coopetição” 
é trabalhar em colaboração para competir em níveis 
superiores e mais desafiadores. Baseados na Teo-
ria dos Jogos e em casos reais de diferentes indús-
trias, os autores defenderam que tanto a cooperação 
como a competição eram necessárias e desejáveis 
no mundo dos negócios. “A cooperação é necessá-
ria para aumentar os benefícios para todos os inter-
venientes (foco no crescimento), e a competição é 
necessária para dividir os benefícios existentes por 
esses mesmos intervenientes (foco na partilha dos 
resultados)”, acrescentou. E sobre soluções inova-
doras finalizou: “Se quisermos criar soluções que 
impactem as pessoas, elas precisam estar no centro 
das nossas escolhas”.
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PAInEIS

O Seminário recebeu um painel que tratou a forma 
como a inovação tem impactado a atuação das 

cooperativas gaúchas, com a participação 
de importantes centrais e federações 

de cooperativas do Rio Grande do 
Sul, dos ramos agropecuário, 

crédito e saúde. Dirigentes 
da CCGL, Sicredi e Unimed 
falaram ao público presente 
como a inovação 
está presente nas 
suas organizações. 

 Assessoria de Comunicação do Sistema Ocergs-Sescoop/RS

Como a inovação 

das cooperativas gaúchas
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Painel CCgL
O superintendente da CCGL, Guilherme Enrique Dawson Ju-

nior, abordou a inovação no setor agropecuário, com destaque 
para a logística portuária em conjunto – Sistema Pampa, o primei-
ro sistema de agendamento de cargas para os portos brasileiros. 

Operacionalizado em uma plataforma digital, o sistema Pam-
pa se baseia nos princípios do sistema just in time, o mesmo utili-
zado pela produção da Toyota. Criado pelos terminais portuários  
Termasa e Tergrasa, o sistema foi desenvolvido para corrigir a ine-
ficiência no gargalo da logística, através da programação da che-
gada de cargas segundo a demanda de navios.

O Sistema produziu resultados que contribuíram para elevar as 
operações dos terminais da capacidade de 5,5 milhões de tonela-
das em 2006 para mais de 10 milhões de toneladas, em 2017. Além 
de melhorar a otimização dos terminais, ele também possibilitou a 
redução do custo do frete em torno de 20%.

Woop Sicredi 
O diretor executivo de tecnologia da informação do Sicredi, Volmar 

Machado, apresentou a forma com que a cooperativa de crédito está 
evoluindo em relação às novas tecnologias e os avanços nos processos 
da cooperativa em relação à transformação digital. Machado apresen-
tou o Woop Sicredi, que é a plataforma digital da cooperativa, com um 
princípio de engajamento e de experimentação do aplicativo, em busca 
de dinamismo, focados na segurança e confiabilidade do sistema.

Criada em 2017, a plataforma digital reflete uma solução financeira 
descomplicada e justa, que une associados e propósitos por meio do 
cooperativismo. O Woop Sicredi é uma conta digital que pode ser aber-
ta pelo celular e permite que o correntista faça pagamentos, depósitos, 
transferências, saques, investimentos, dentre outros serviços.

Entre os objetivos do Woop Sicredi está a criação de novas ofer-
tas e experiências digitais. A solução também permite a expansão do 
cooperativismo de crédito para um novo público, que busca por insti-
tuições financeiras com os atributos do segmento: transparentes, sim-
ples, justas e próximas de sua realidade.

Inovação na Unimed/RS 
O vice-presidente de Integração e Relações Estaduais da Unimed/RS, 

Jorge Antonio Martines, trouxe alguns avanços da inovação na área do 
cooperativismo médico, com destaque para o modelo assistencial co-
laborativo – um modelo que se baseia no conhecimento compartilhado, 
no envolvimento do paciente e de sua família, no trabalho colaborativo 
entre profissionais, na atenção integral e no fluxo e acessibilidade da in-
formação. Sobre a robótica, destacou seu uso em cirurgias, permitindo 
procedimentos menos invasivos e com menor tempo de recuperação 
e ainda, o uso de robôs microscópicos como substituição de medica-
mentos, os nanorobôs.

Martines destacou também outros avanços implementados pe-
las Unimeds, como a automação/prontuário eletrônico que possibilita 
maior segurança de dados, integração de informações e a visão 360º do 
paciente. Também foi apresentada a abordagem sobre a atuação em 
rede do Instituto Unimed, a atuação em mídias digitais das cooperati-
vas e a automação através de prontuários eletrônicos. 
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PALEStRA 

O cooperativismo do

A palestra discorreu sobre as mudanças do 
mundo, o futuro da sociedade e o papel do 
cooperativismo nesse cenário

Nosso grande fator inovador 
é usar a tecnologia, mas 
temos que valorizar essa 
diferença de ser organização 
de gente e não de capital. 
Nosso negócio é gente

A palestra de encerramento do Seminário foi proferida pelo 
presidente do Sistema OCB, Márcio Lopes de Freitas, que dis-
correu sobre as mudanças do mundo, o futuro da sociedade e 
o papel do cooperativismo nesse cenário. “O cooperativismo 
tem sido um mitigador de crise e temos que ter muito orgulho 
disso. E, dentro desse orgulho, não diminuir a responsabilidade 
de continuar sendo importante”.

Ele apresentou diversos exemplos de sucesso do coo-
perativismo de diferentes regiões do País. “O futuro que te-
remos é o que construiremos juntos. E para isso temos que 
estar seguros das nossas posições. Toda disruptura tem efei-
to colateral, mas as mudanças só acontecem quando temos 
coragem de enfrentá-las. Mais do que olhar para o futuro, as 
cooperativas precisam olhar para o lado”, alertou.

A partir desse cenário, Freitas destacou ainda o diferencial 
do cooperativismo como modelo econômico e social cada 
vez mais sustentável e inovador. “Precisamos trabalhar a in-
teligência do cooperativismo. Somos cooperativas e temos 
que marcar essa diferença. Nosso grande fator inovador é 
usar a tecnologia, mas temos que valorizar essa diferença de 
ser organização de gente e não de capital. Nosso negócio é 
gente”, vibrou.

Por fim, apresentou o movimento nacional que foi lançado 
em 2017, SomosCoop, um movimento para fortalecer e res-
significar o cooperativismo no Brasil. “Esse é um movimento 
de autoestima e orgulho cooperativista. Se todos assumir-
mos isso, construiremos um cenário e ambiente cada vez 
melhor. Nós merecemos um mundo melhor e o cooperativis-
mo pode fazer isso”, finalizou.

 Ana Martha Bülow
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Despertar mais cooperativas para 
a necessidade de se antecipar às 
transformações de mercado e de inovação. 

Promover um ambiente 
favorável para o intercâmbio de 
experiências e do conhecimento.

Promover o debate aberto sobre o contexto, 
tendências e oportunidades para um 
cooperativismo mais competitivo e sustentável.

Obter insumos relevantes 
para subsidiar o planejamento 
estratégico 2021.

Quais os próximos passos 
do cooperativismo?
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Grupos de 
Trabalho

Os grupos fizeram reflexões sobre o atual comportamento das coope-
rativas em relação aos temas propostos, as oportunidades, necessidades e 
pontos de atenção. E também a proposição de projetos com possibilidade de 
realização de forma conjunta ou individual pelas cooperativas participantes.

A dinâmica utilizada foi World Café, um processo criativo que visa gerar e 
fomentar diálogos entre os indivíduos, a partir da criação de uma rede viva de 
diálogo colaborativo que acessa e aproveita a inteligência coletiva para res-
ponder questões de grande relevância para organizações e comunidade.

Os grupos foram subdivididos em grupos menores e cada um escolheu 
um “anfitrião”, que atuou como líder do grupo. Todos os participantes, com 
exceção dos anfitriões, passaram por todas as mesas, contribuindo com as 
problemáticas sobre os temas. Os anfitriões permaneceram na mesa de seu 
grupo, com o papel de recepcionar os “viajantes”, estimulá-los a expressa-
rem suas ideias, conectando-as e estimulando a discussão e diálogo entre 
todos os participantes.

Para cada grupo, dentro do Grupo de Trabalho, foi apresentada uma ques-
tão chave sobre o tema e uma problemática, cujos participantes do grupo 
indicaram as ações que podem ser desenvolvidas pelas cooperativas para so-
lucionar a problemática apresentada.

Na última rodada os viajantes voltaram às suas mesas de início, onde sin-
tetizaram as descobertas, verificaram quais ideias foram similares e poderiam 
ser combinadas, e elencaram prioridades. No painel do dia 9 de novembro, o 
anfitrião apresentou a todos os participantes do evento soluções, ações, prá-
ticas e atividades para resolver as problemáticas.

PRóXImOS PASSOS

Após a primeira palestra do 18° Seminário, os participantes 
foram divididos em cinco grupos de trabalho que debateram 
sobre os temas: energias renováveis, interação cooperativa 
e startups, tecnologia na produção agropecuária, 
sustentabilidade e logística e rastreabilidade. 
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G R U P O  D E  T R A B A L H O

Energias renováveis
Problemáticas Ações indicadas

1    Quais ações podem desenvolver uma cultura de 
interação entre as cooperativas e as universidades 
(centros de pesquisas) com objetivo de disseminar 
os conhecimentos sobre energias renováveis? 

I)  Constituição de um grupo de trabalho do  
Sescoop/Escoop para articular e gerar interação 
entre Universidades e o sistema, com foco em 
geração de energias renováveis.

II)  Propor às Universidades que apresentem projetos  
e soluções relacionadas a energias renováveis.

2    Quais ações que podemos adotar para aumentar 
substancialmente a participação/produção de 
energias renováveis no meio cooperativista? 

I)  Coopernorte: instalação de um parque de 
geração de energia a partir de um sistema 
fotovoltaica de 10 megawatts, com recursos 
de um fundo de investimentos.

II)  Estimular meios para disseminação 
das oportunidades no investimento em 
energias renováveis.

3    Quais ações que poderiam ser adotados 
por cooperativas de diferentes ramos 
para estimular o uso de energia renovável, 
considerando o tripé da sustentabilidade? 

I)  Atuação do sistema Sescoop junto à Frencoop para 
estimular a implementação de políticas públicas, 
favorecendo o uso de energias renováveis.

II)  Criação de linhas de crédito no sistema de crédito 
cooperativo para financiamento de projetos de 
geração de energias renováveis para cooperativas.

4    Quais ações que poderiam criar um ambiente 
favorável para intercooperação, com a finalidade 
de otimizar custos e reduzir riscos? 

I)  Promover a intercooperação para organização de 
projetos coletivos, apoiados pelas federações, com o 
objetivo de obter financiamentos a menor custo.

II)  Promoção e divulgação de experiências 
positivas e incentivo às práticas de energias 
renováveis nas cooperativas. 
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G R U P O  D E  T R A B A L H O

Interação cooperativas e startups
Problemáticas Ações indicadas

1    Quais ações poderiam estimular o 
compartilhamento de experiências 
inovadoras entre cooperativas? 

I) Prestação de serviços inter-ramos.

II)  Plataforma com demandas de cooperativas em 
gestão e operacionalização.

2    Quais ações poderiam estimular a 
intercooperação/alianças estratégicas 
e gerar novos negócios baseados em 
modernas tecnologias? 

I)  Plataforma digital para troca de produtos 
e serviços entre cooperativas (sistemas 
cooperativista – OCbs) e empresas. Ofertas para 
fornecedores e compradores de forma coletiva 
(pagamento individual). 

II)  Fundo cooperativo anjo para promoção e estímulo 
do empreendedorismo no modelo cooperativo. 

3    Quais ações que poderiam ser desenvolvidos 
para fortalecer a relação das cooperativas com 
o governo, com a finalidade de fomentar o 
processo de inovação nas cooperativas? 

I)  Criação de uma financiadora de estudos e 
projetos para cooperativas.

II)  Fortalecer a intercooperação através da educação 
cooperativista, com currículo diversificado do 
ensino fundamental até formação superior. 

4    Quais ações podem desenvolver uma cultura 
de forte interação entre as cooperativas e as 
universidades (centros de pesquisas) com 
objetivo da inovação? 

I)  Unificação e compartilhamento de informações 
entre diferentes cooperativas através da criação 
de um aplicativo ou uma plataforma digital para a 
divulgação de conhecimentos e produtos.

II)  transferência de conhecimento das universidades 
para cooperativas visando solucionar necessidades 
das cooperativas através de um ambiente 
colaborativo entre ambas organizações. 
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G R U P O  D E  T R A B A L H O

tecnologia na produção agropecuária
Problemáticas Ações indicadas

1    Quais ações que poderiam ser realizados pelas 
cooperativas para promover a integração 
digital da cooperativa com seus associados? 

I)  Criação de um Big Data das cooperativa com as 
informações dos associados para auxiliar na própria 
gestão da cooperativa e fornecer ferramentas de 
gestão para os associados.

II)  Oferecer para o associado um canal de 
comunicação moderno (via aplicativo) para que 
este tenha acesso a informações e possa solicitar 
serviços, com o intuito de fidelizar os associados 
(principalmente jovens).

2    Quais ações que poderiam ser conduzidos 
pelas cooperativas para a otimização do 
processo de transferência de tecnologia 
para seus associados? 

I)  Formação voltada para jovens cooperativistas do  
Rio grande do Sul com foco em gestão e liderança 
para suas propriedades e cooperativas.

II)  Criação de aplicativo próprio para facilitar a 
comunicação entre associados, usando o exemplo 
ou intercooperando com o Sicredi.

3    Quais ações que poderiam ser conduzidos 
pelas cooperativas para difundir os resultados 
advindos do incremento tecnológico nos 
insumos agrícolas e máquinas/implementos? 

I)  Organizar unidades demonstrativas, proporcionando 
dias de campo, seminários e missões técnicas em 
outras cooperativas, estados e países.

II)  Divulgação dos resultados em rádio,  
impressos e internet.

4     Quais ações que poderiam ser conduzidos 
pelas cooperativas para estimular a 
implementação de estratégias de agregação 
de valor na operação agrícola? 

I)  Reconhecer o cooperado e aumentar a relação  
digital com ele no modelo de plataforma coletiva 
(entre cooperativas).

II)  Ampliar a agroindustrialização em formato de 
intercooperação, tanto para novos negócios 
como para ampliações de negócios presentes 
(com a participação do cooperativismo de 
crédito para captação e solução de crédito  
aos recursos necessários).
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G R U P O  D E  T R A B A L H O

Logística e rastreabilidade
Problemáticas Ações indicadas

1     Quais ações que poderiam melhorar a qualidade 
do serviço logístico das cooperativas, gerando 
diferencial competitivo?

I) Sistema de informática específico para a logística.

II) Intercooperação entre diferentes ramos.

2    Quais ações que poderiam otimizar custos e 
reduzir riscos com logística nas cooperativas? 

I)  Desenvolvimento de aplicativos (mobile).

II)  Compartilhamento de Sistema  
de gestão Integrada.

3    Quais os benefícios/oportunidades da adoção 
do processo de rastreabilidade na cadeia de 
valor das cooperativas? 

I)  Rastreamento de veículos e produtos 
(diferenciação e agregação de valor).

II)  Rastreamento e classificação de produtos 
(segurança alimentar e agregação de valor).

4    Quais os fatores restritivos na adoção do 
processo de rastreabilidade na cadeia de valor 
das cooperativas? 

I) Custo de investimento em toda cadeia.

II) Formação de mão de obra na cadeia.
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Problemáticas Ações indicadas

1      Quais ações que poderiam auxiliar as 
cooperativas a verificar se a atuação social 
e ambiental atendem às necessidades 
e expectativas de desenvolvimento da 
comunidade? 

I)  Café colaborativo com a comunidade visando 
sensibilização e mobilização para enfrentar os 
desafios que a comunidade enfrenta.

II)  Conscientização e mobilização da população sobre 
a coleta seletiva com a participação da comunidade.

2      Quais ações que poderiam auxiliar 
as cooperativas a identificar e tratar 
preventivamente os impactos ambientais 
decorrentes de seus produtos e serviços? 

I)  Aplicação da logística reversa nos produtos  
das cooperativas.

II)  Utilizar critérios ambientais para a escolha 
de fornecedores e cooperados, bem como a 
disponibilização de crédito.

3     Quais ações podem ser implementadas para 
que a tomada de decisão respeite análise 
conjunta das dimensões econômica, ambiental 
e social e suas inter-relações? 

I)  Incluir no planejamento as propostas das dimensões 
econômica, ambiental e social, desencadeando o 
processo de responsabilização por departamentos 
e fomentar a implementação de certificações de 
qualidade nas cooperativas.

II)  garantir a sustentabilidade produtiva das 
propriedades rurais, inclusive considerando os 
objetivos do milênio. 

4     Quais ações que poderiam auxiliar as 
cooperativas a comunicar as práticas realizadas 
em prol da responsabilidade socioambiental 
para suas diferentes partes interessadas? 

I)  Comunicação via redes sociais, com atenção aos mais 
diversos públicos, utilização de revistas impressas 
e comunicação ao público interno, utilizando 
meios como intranet, mural e contracheque com 
informações, além da definição de indicadores 
estratégicos e comunicação do alcance desses 
objetivos da cooperativa.

II)  Promover ações sociais em prol da divulgações das 
ações realizadas, com peças de teatros, convites 
para conhecer as ações, feiras, etc.

G R U P O  D E  T R A B A L H O

Sustentabilidade
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Encontro de Docentes do Cooperativismo

o ensino cooperativista
A didática e o processo de ensino e aprendizagem 

do cooperativismo foram discutidos na manhã do dia 8 
de novembro, em Bento Gonçalves, durante o Encon-
tro de Docentes do Cooperativismo, que com o tema 
Compartilhando Ideias, reuniu mais de 100 docentes 
cooperativistas do Rio Grande do Sul, em evento pro-
movido pela Faculdade de Tecnologia do Cooperativis-
mo – Escoop. O Encontro foi aberto pelo presidente do 
Sistema Ocergs-Sescoop/RS, Vergilio Perius, pelo di-
retor geral da Escoop, Mário De Conto e pelo professor 
pesquisador da Escoop, Deivid Forgiarini.

O primeiro painel do dia, intitulado “Inovação e Prá-
ticas Pedagógicas no Ensino do Cooperativismo” foi 
conduzido pelos professores da Universidade Fede-
ral de Uberlândia (UFU), Edvalda Araújo Leal e Gilberto 
José Miranda, e pela professora da Universidade de São 
Paulo (USP), Silvia Pereira de Castro Casa Nova. Todos 
os participantes receberam o livro de autoria dos pro-
fessores “Revolucionando a Sala de Aula: Como en-
volver o estudante Aplicando as Técnicas de Metodo-
logias Ativas de Aprendizagem” dos professores que 
apresentaram o painel. Após a apresentação 
inicial, foram divididos em oficinas de traba-
lho por temas específicos, que ofereceram 
discussões orientadas à instrumentali-
zação para o uso de estratégias de en-
sino aplicadas no processo educativo, 
como liderança, comunicação, capaci-
dade de resolução de problemas, tra-
balho em equipe e pesquisas.

O evento contou ainda com a apresentação de cases 
de seis instituições do Rio Grande do Sul que possuem 
graduação em Gestão de cooperativas: Universidade 
Federal de Santa Maria (UFSM), pela professora Fabiana 
Letícia Pereira Alves Steca; Universidade Federal de Rio 
Grande (Furg), pela professora Patricia Tometich; Insti-
tuto Federal Sul-Riograndense (IFSul), pelo professor 
Marcelo Freitas Gil; Universidade Regional do Noroeste 
do Estado do Rio Grande do Sul (Unijuí), pelo professor 
Pedro Büttenbender; Centro de Ensino Superior Rio-
grandense (Cesurg) pelo professor Carlos Daniel Baio-
to; e Escoop, pelo professor Geronimo Grando, que 
apresentaram suas metodologias ativas de ensino no 
campo da educação superior em gestão de cooperati-
vas e experiências de sucesso no campo cooperativista. 
O Encontro de Docentes do Cooperativismo teve como 
objetivo principal oferecer espaço para docentes dis-
cutirem, em um contexto cooperativista, experiências, 
desafios e possibilidades didáticas em sala de aula.

 Luiz Roberto de Oliveira JuniorEnSInO
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metodológicas

www.goo.gl/hnyDsj

www.goo.gl/zyeXub

www.goo.gl/St43Ys

Após, foram realizadas oficinas metodológicas que tiveram como objetivo ofe-
recer discussões orientadas à instrumentalização para o uso de estratégias de 
ensino aplicadas no processo educativo. São instrumentos de desenvolvimento 
de habilidades nos discentes, como: liderança, comunicação, capacidade de re-
solução de problemas, trabalho em equipe e pesquisas, entre outras. 

Oficina 1
RPg – ROLE PLAY GAME

Gilberto José Miranda conduziu a oficina sobre RPG, uma metodologia 
que é como um jogo de papéis, no qual os estudantes aprendem por 
meio de uma atuação teatral. Para ele, essa estratégia promove a inte-
ratividade pelo uso de encenações, despertando o desenvolvimento de 
novas habilidades como interpretação, pesquisa, conhecimentos e atitu-
des nos discentes, permitindo também uma aproximação com vivências 
profissionais no ambiente educacional.

Oficina 2
STORYTELLING

A professora adjunta da Faculdade de Ciências Contábeis da Universida-
de Federal de Uberlândia (UFU), Edvalda Araújo Leal, conduziu a oficina 
sobre Storytelling, uma metodologia fundamentada no relato de fatos 
reais ou desenvolvidos com base na experiência humana para a trans-
missão do conhecimento. Para ela, a contação de histórias (escritas ou 
faladas) “mexem” com as emoções dos ouvintes. “Isto ocorre porque são 
representadas em dado contexto, mediante situação dramática, clímax 
e desfecho, o que facilita sobremaneira a significação e assimilação dos 
conceitos utilizados por parte dos ouvintes, tornando muito mais simples 
a comunicação entre professor e estudante”, destaca.

Oficina 3
PbL – PROBLEM BASED LEARNING

A professora associada do Departamento de Contabilidade e atuária 
da FEA/USP, Silvia Casa Nova trabalhou a oficina sobre Problem Based  
Learning (PBL). A metodologia utiliza a resolução de problemas a fim de in-
centivar e promover a aprendizagem dos conhecimentos. Um dos funda-
mentos do método é ensinar o estudante a aprender por meio da busca 
apoiada por diversos recursos como: pesquisa bibliográfica, aulas, estudo 
em grupo, tutoria, trabalho prático e experimentos. O objetivo do método 
é sair da unicidade do conhecimento do professor para a diversidade.
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Ocergs de Cooperativismo 

Quatro cooperativas gaúchas receberam na 
noite do dia 8 de novembro, em Bento Gonçal-
ves, durante a programação do 18° Seminário 
Gaúcho do Cooperativismo, o Prêmio Ocergs 
de Cooperativismo, iniciativa que reconhece e 
divulga as cooperativas que prestam relevantes 
serviços aos seus associados e à comunidade em 
geral, contribuindo para o desenvolvimento eco-
nômico e social das comunidades.

Em sua terceira edição, o prêmio foi entregue 
em quatro categorias: Intercooperação, Inova-
ção em Educação e Cultura, Gestão ou Tecnolo-
gia, Responsabilidade Social e Responsabilidade 
Ambiental. Ao todo, 24 cooperativas inscreve-
ram os projetos que foram avaliados por uma co-
missão julgadora integrada por avaliadores do 
Sistema Ocergs-Sescoop/RS, Escoop, Sistema 
OCB/Sescoop/CNCoop e agência Moove.

O Prêmio Ocergs de Cooperativismo é entre-
gue a cada dois anos durante o Seminário Gaú-
cho do Cooperativismo e foi entregue pela pri-
meira vez em 2014.

 Leonardo Custódio MachadoPREmIAÇÃO

Iniciativa reconhece e 
divulga as cooperativas que 
prestam serviços relevantes 
à comunidade, contribuindo 

para o desenvolvimento 
econômico e social 
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Intercooperação

A categoria reconhece a adoção de práticas 
que possibilitem a cooperação com outras 
cooperativas de maneira que se obtenham 
resultados sociais e econômicos de significa-
tiva relevância. A vencedora foi a Cooperativa 
Vinícola Garibaldi, de Garibaldi, com o projeto 
“A Intercooperação nas Cooperativas da Ser-
ra Gaúcha”. O prêmio foi recebido pelo presi-
dente da cooperativa, Oscar Ló.

Inovação em Educação e  
Cultura, gestão ou tecnologia

Na categoria que reconhece a adoção de es-
tratégias inovadoras que, permitem o desen-
volvimento do cooperativismo nas áreas da 
educação e cultura, gestão ou tecnologia, a 
vencedora foi a Cooperativa de Serviços de 
Saúde dos Vales do Taquari e Rio Pardo Ltda – 
Unimed VTRP, de Lajeado, com o projeto Pla-
taforma Inovar. O prêmio foi entregue para o 
vice-presidente Neori José Gusson e equipe 
responsável pelo projeto.

Responsabilidade Social

A categoria reconhece a adoção de práticas 
que beneficiam a sociedade. A vencedora foi a 
Cosuel-Dália Alimentos, com o projeto Crian-
ça Dália. O prêmio foi entregue ao presidente 
da Cooperativa, Gilberto Antônio Piccinini e 
equipe responsável pelo projeto.

Responsabilidade Ambiental

A categoria reconhece a adoção de práticas 
voltadas à sustentabilidade, que beneficiem o 
meio ambiente. A vencedora foi a Cooperativa 
Agrícola Mista General Osório Ltda (Cotribá), 
de Ibirubá, com o projeto Preserva Cotribá. O 
prêmio foi entregue para o vice-presidente da 
cooperativa, Ênio do Nascimento.

https://youtu.be/l05-zS90k8U

https://youtu.be/nUbdvyp3hAI

https://youtu.be/gyLZ5gDYt4I

https://youtu.be/g0e9aRWiZPA
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RECOnhECImEntO

Padre Theodor Amstad

Em 2018, o presidente da Cooperativa Santa Clara, Rogério 
Bruno Sauthier, recebeu o troféu. Natural de Carlos Barbosa,  
aos 83 anos, Rogério Sauthier tem uma longa história na  
Cooperativa. Filho de agricultores associados das cooperati-
vas União Colonial e Agrícola Carlos Barbosa, que juntas deram 
origem à Santa Clara, desde jovem atuou com o leite na pro-

priedade da família e foi incentivado a também associar-se 
e participar da construção e evolução dessas cooperati-

vas. Desde a fusão das duas, em 1975, por mais de uma 
década fez parte dos conselhos de Administração e 
Fiscal e presidente desde 1994, cargo que ocupa pelo 
9° mandato consecutivo.

Ao receber o Troféu, Sauthier falou da alegria de 
receber o reconhecimento. “Dedico os méritos desse 

troféu a todos que conviveram comigo durante esses 
anos: minha família, associados e funcionários da San-

ta Clara e todas as cooperativas do Estado. Todos eles me 
ensinaram alguma coisa e eu agradeço do fundo do coração. 

Compartilhar as aptidões e a vida com outras pessoas é o se-
gredo. Quem dá, recebe de volta. Se cada um fizer a sua parte, 
nosso mundo será um lugar melhor para viver. Sou muito feliz 
pelas experiências compartilhadas”, agradeceu. 

Na mesma noite da entrega do Prêmio Ocergs de 
Cooperativismo, o sistema cooperativista gaúcho 
entregou o Troféu Padre Theodor Amstad, iniciativa 
que reconhece uma personalidade que prestou 
relevantes serviços ao cooperativismo.

Conheça a história de Rogério Sauthier
https://youtu.be/xOcQgRl1-5A

Quem foi Padre theodor Amstad? 
Padre Theodor nasceu na Suíça e chegou ao Brasil em 1885. En-
tusiasta do cooperativismo em 1902, ajudou a comunidade de 
Nova Petrópolis a fundar a primeira cooperativa de crédito brasi-
leira, à época batizada de Caixa Rural de Nova Petrópolis.
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As histórias mais inspiradoras
são as reais.

Conheça quem está transformando vidas 
através do cooperativismo.

Acesse o site historiasreais.coop.br e conheça as histórias 
de quem conquistou o protagonismo em suas vidas e gerou  

transformação em sua comunidade através do cooperativismo.   

/Ocergs.SescoopRSsescooprs.coop.br @OcergsSescoopRS /SescoopRSOficial
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