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Cooperativas gaúchas faturam
R$ 41,2 bilhões em 2016

DESTAQUE
Cooperativas do RS estão entre as
maiores instituições financeiras
cooperativas do Brasil

ENTREVISTA
Presidente da Cooperativa Nova
Aliança, Alceu Dalle Molle
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vinculados ou não ao cooperativismo e à imprensa é:

“Por que o cooperativismo gaúcho anda bem, apesar da crise?
”. Os números revelam o nosso crescimento. Em época de grande recessão que foi o ano de 2016, nossas cooperativas cresceram 14% em faturamento, assim como o número de pessoas que
acreditam no cooperativismo: 110 mil novos sócios, que veem
no cooperativismo uma solução para suas atividades econômicas
ou profissionais.
O cooperativismo em todo o mundo une as pessoas em épocas
de crise para mais diálogo, mais compreensão, mais união, levando sempre em conta seus princípios de igualdade e liberdade.
Com isso, os melhores resultados são discutidos e os investimen-
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A

pergunta que se impõe a todos os gaúchos e gaúchas

tos altamente analisados, criteriosamente definidos e cientificamente apreciados pelos sócios. Nos últimos três anos, por exemplo, o cooperativismo gaúcho manteve a média de investimentos
dos últimos três anos, R$ 1,7 bilhão.
Se analisarmos o crescimento do ramo crédito do Estado, também nos surpreendemos. A soma de todos os sistemas gerou um
depósito a prazo 20% maior do que o ano anterior. O que isso
significa? Depósito em poupança significa confiança do investidor no sistema financeiro onde ele aplica o dinheiro. E as cooperativas crescem, quando os demais setores estão longe desse
crescimento, seja no público ou privado. Isso também reflete,
mais uma vez, a confiança que a sociedade gaúcha tem no sistema cooperativo, pois acredita que o sistema de crédito administra bem seus recursos.
Ademais, alguns setores cresceram extraordinariamente também nos seus ativos, já somando mais de 60,9 bilhões no Rio
Grande do Sul, que hoje pode ser considerado, com base em
alguns indicadores econômicos, sociais, financeiros, tributários,
inclusive, um estado cooperativista. Temos 2,8 milhões de associados. Se multiplicarmos esse número por 2, chegamos à
conclusão que a metade da população gaúcha está vinculada
a alguma cooperativa. Ou seja, metade da população gaúcha é
cooperativada. As cooperativas operam, trabalham, produzem
bem, geram e dividem riqueza para as pessoas que produzem,
segundo os princípios norteados pela distribuição do capital e
do trabalho.
Essa é a regra de ouro do sistema cooperativo. E, de outro lado,
quem se associa a ele também nota a democratização do seu poder político. O poder econômico divide a riqueza para todos, mas
também há a distribuição equitativa do poder político, que é cada pessoa ter direito a um voto. Significa dizer que a cooperativa
tem muitos donos. São os donos que se expressam através do seu
poder associativo que tem, mediante um princípio de absoluta
igualdade. Isso significa a socialização do poder político na cooperativa. Somos um exemplo de crescimento. Se o Rio Grande do
Sul quiser crescer, o modelo cooperativo é o instrumento mais
rápido e eficiente para isso.

VERGILIO FREDERICO PERIUS
PRESIDENTE DO SISTEMA
OCERGS-SESCOOP/RS
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O destaque especial nessa edição fica por
conta da divulgação dos números oficiais do
cooperativismo no Rio Grande do Sul, com a
apresentação da Expressão do Cooperativismo
Gaúcho 2017, Ano-base 2016.
A entrevista dessa edição é com o deputado
federal e integrante da diretoria de Assuntos
Econômicos da Frente Parlamentar de Apoio
ao Cooperativismo nacional (Frencoop), Alceu
Moreira, que aborda a sua atuação como
secretário estadual da Habitação e a sua
relação com as cooperativas habitacionais, o
seu vínculo com a agricultura familiar e a
cadeia leiteira, e seu apoio às cooperativas
agropecuárias e de eletrificação através de
políticas públicas importantes.
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EDITORIAL

Cooperativismo
fortalece a economia e o
desenvolvimento do RS
A 10ª edição da revista Rio Grande Cooperativo
traz o balanço dos números oficiais do cooperativismo no Rio Grande do Sul, divulgados na
Expressão do Cooperativismo Gaúcho 2017, Anobase 2016. A reportagem destaca o desenvolvimento do cooperativismo gaúcho, refletido através
do aumento dos seus ingressos, que nos últimos
cinco anos registrou uma expansão de 76%. Os indicadores de desempenho ressaltam a consolidação do movimento cooperativo no Estado, com
geração de empregos e renda, beneficiando a economia e o desenvolvimento do RS.
A publicação apresenta o perfil de liderança do
presidente da Cooperativa Nova Aliança, Alceu Dalle
Molle. O perfil ressalta sua história no cooperativismo, sua trajetória na Cooperativa e revela algumas
curiosidades sobre sua paixão pelo futebol, sua atuação no processo de concepção da Nova Aliança e os
valores profissionais que traz da sua vida pessoal.
Rio Grande Cooperativo traz nesta edição uma
entrevista com o deputado federal e integrante da
diretoria de Assuntos Econômicos da Frente
Parlamentar de Apoio ao Cooperativismo Nacional
(Frencoop), Alceu Moreira, que aborda o seu trabalho como presidente da Subcomissão do Leite e
sua autoria do texto da Política Nacional do Leite,
a sua atuação como secretário estadual da
Habitação e a sua relação com as cooperativas habitacionais, o seu vínculo com a agricultura familiar
e seu apoio às cooperativas de Infraestrutura.
No Espaço Sescoop/RS, o destaque fica por
conta do Programa de Formação de Conselheiros
Fiscais, que percorreu nove municípios no Estado
e reuniu 344 profissionais de 97 cooperativas.
Na editoria Atualidades, a revista destaca a presença de 30 cooperativas singulares do Rio Grande
do Sul entre as maiores instituições financeiras
cooperativas do Brasil, segundo relatório divulgado
pelo Banco Central do Brasil. A publicação também
ressalta a premiação concedida às cooperativas
gaúchas no Top of Mind 2017 e traz assuntos e temas importantes ligados às cooperativas gaúchas.
Nesta edição, a publicação apresenta o case de
sucesso da Rede Transporte, que trata da economia que a central de negócios propicia às suas
cooperativas filiadas, o acesso a tecnologias, a capacitação, o suporte técnico e a representação
institucional.
Boa leitura!
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Prestação de Contas de 2016 e
Plano de Trabalho 2017 é aprovado
em Assembleia Geral Ordinária

Presidente do Sistema Ocergs-Sescoop/RS, Vergilio Perius, falou sobre as ações de representação institucional e a
política da entidade

A

Ocergs realizou no dia 27 de abril, no Centro
de Formação Profissional Cooperativista,
em Porto Alegre, a Assembleia Geral Ordinária
(AGO), que aprovou a prestação de contas do
exercício de 2016, estabeleceu o plano de trabalho
de 2017, entre outras pautas que foram aprovadas
por unanimidade pelos presentes.
Estiveram presentes representantes de 60 cooperativas, contabilizando 331 votos. O presidente do
Sistema Ocergs-Sescoop/RS, Vergilio Perius, falou sobre as ações de representação institucional e a política da entidade. O dirigente destacou a construção da
sede da Ocergs no Parque Assis Brasil (Esteio/RS), as
políticas públicas conquistadas pelo Sistema, as atividades junto à Frente Parlamentar do Cooperativismo
(Frencoop) e as políticas institucionais.
O diretor-secretário da Ocergs, Paulo Pires, ressaltou a importância da Assembleia como um espaço de discussão sobre a prestação das contas e
os desafios a serem enfrentados para o ano de
2017. As pautas do sindicato foram apresentadas
pelo diretor técnico sindical da Ocergs, Irno Pretto,
e foram aprovadas por unanimidade.
O superintendente administrativo financeiro do
Sistema Ocergs-Sescoop/RS, Norberto Tomasini,
apresentou e definiu o Plano de Trabalho, o
Orçamento de Receitas e Despesas do exercício de
2017. E o auditor e sócio da Nardon, Nasi – Auditores
Independentes S/S, Antonio Carlos Nasi, apresentou
o relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações contábeis da Ocergs e afirmou que elas
representam adequadamente as posições patrimoniais e financeiras da entidade. Após, o presidente do
Conselho Fiscal da Ocergs e presidente da Cosuel,
Gilberto Piccinini, apresentou o parecer do Conselho.
6

SESCOOPRS.COOP.BR • ABR/MAIO/JUN • 2017

O superintendente técnico-operacional do
Sistema Ocergs-Sescoop/RS, Gerson Lauermann,
apresentou suas atribuições aos cooperativistas,
como o Programa de Autogestão que está sendo
implementado pela área de Monitoramento e o tripé que o sustenta: político, técnico e financeiro. Na
sequência, a assessora jurídica da Organização das
Cooperativas Brasileiras (OCB), Ana Paula
Andrade, apresentou um vídeo das atividades desenvolvidas e resultados alcançados pelo Sistema
OCB em 2016 a favor das cooperativas brasileiras
no âmbito dos poderes executivo, judiciário e legislativo. Por fim, o gerente de Promoção Social do
Sescoop/RS, José Zigomar Vieira dos Santos,
apresentou o Dia de Cooperar (Dia C) 2017 e convidou a todos os presentes a participarem.
A Assembleia foi dirigida pelo presidente do
Sistema Ocergs-Sescoop/RS, Vergilio Perius, e
acompanhada pelos diretores da Ocergs: Paulo
Pires, Jânio Stefanello, Abel Paré, Margaret Garcia
da Cunha, Orlando Müller e Valdir Feller, além do
superintendente e do gerente jurídico do Sistema
Ocergs-Sescoop/RS, Norberto Tomasini e Mário
De Conto, respectivamente.

INTERAÇÃO COOPERATIVISTA PARA UM MUNDO MELHOR

Rafaeli Minuzzi

Sescoop/RS promove
Fórum Contábil e de
Recursos Humanos
O

Sescoop/RS promoveu no dia 11 de abril o
Fórum Contábil e de Recursos Humanos –
Impacto Previdenciário e Trabalhista nas
Cooperativas com o eSocial. As atividades ocorreram no Centro de Formação Profissional
Cooperativista, em Porto Alegre, e reuniram 133
participantes e 60 cooperativas, com ênfase para
profissionais da área contábil, de Recursos Humanos
e agentes de desenvolvimento cooperativista.
Os principais representantes das entidades de
governo envolvidas com o eSocial conscientizaram
sobre a importância do correto envio de informações no eSocial e do recolhimento das contribuições previdenciárias, além de apresentarem as exigências advindas do eSocial. Entre os palestrantes
estiveram o coordenador do eSocial no Ministério
do Trabalho e Emprego, José Alberto Maia, o auditor fiscal da Receita Federal do Brasil, Samuel
Kruger, e o analista técnico de Políticas Sociais no
Ministério da Previdência Social, Orion Sávio Santos
de Oliveira.
A metodologia de arrecadação ao Sescoop foi
tema de debate do evento, sobre o qual o gerente
financeiro do Sescoop, Carlos Roberto Baena,

AGENDA DO COOPERATIVISMO
BRASILEIRO É APRESENTADA AOS
TRÊS PODERES

A Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB)
lançou no dia 5 de abril, em Brasília (DF), a 11ª edição da
Agenda Institucional do Cooperativismo, que reúne as
prioridades e demandas mais urgentes do setor para
2017. Relacionando a importância da agenda com o atual
momento político e econômico do País, o presidente do
Sistema OCB, Márcio Lopes de Freitas, enfatizou o compromisso das cooperativas brasileiras como ferramentas
indutoras de desenvolvimento regional e cobrou uma interlocução maior com os Três Poderes. A Ocergs esteve
representada no evento pelos diretores Irno Pretto,
Margaret Garcia da Cunha, Jânio Stefanello e Orlando
Müller, e pelo coordenador jurídico Tiago Machado.

orientou sobre o correto recolhimento e preenchimento de dados para evitar futuras contingências
às cooperativas e destacou a importância do correto recolhimento das contribuições, sobretudo a
contribuição ao Sescoop. Na parte da tarde, a gerente de Relações Institucionais da Organização
das Cooperativas Brasileiras (OCB), Fabíola Motta,
explanou sobre a atuação e os resultados do
Sistema OCB, sobretudo as ações relacionadas às
reformas trabalhista, previdenciária e tributária.
Os gerentes das três áreas finalísticas do
Sescoop/RS ,
José
Máximo
Daronco
(Monitoramento), José Zigomar Vieira dos
Santos (Promoção Social) e Helio Loureiro de
Oliveira (Formação Profissional) apresentaram a
aplicação dos recursos nos programas e nas
ações desenvolvidas pelo Sescoop/RS.

GRUPO DE TRABALHO PERMANENTE

O principal encaminhamento do Fórum foi a
criação de um Grupo de Trabalho Permanente com
o objetivo de manter a comunicação entre as cooperativas, trazendo à tona discussões pertinentes
à área contábil e fiscal.

GT DEBATE ALTERNATIVAS PARA O
DESENVOLVIMENTO DAS
COOPERATIVAS GAÚCHAS

Representantes do governo do Estado e das
cooperativas gaúchas reuniram-se no dia 12 de abril
no Centro de Formação Profissional Cooperativista
(CFPC) com o objetivo de traçar as principais linhas
de trabalho e ação a serem desenvolvidas em busca de novas alternativas para o desenvolvimento
das cooperativas gaúchas. Como encaminhamento,
o secretário de Desenvolvimento Rural, Pesca e
Cooperativismo (SDR), Tarcisio Minetto, informou
que o grupo se reunirá novamente entre 20 e 31 de
maio, divididos em grupos de centrais e federações
de cooperativas, para a apresentação das demandas de cada grupo de cooperativas.
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Promovido pelo Sescoop/RS, o Programa percorreu nove municípios e reuniu representantes de 97 cooperativas
gaúchas

Programa de Formação de
Conselheiros Fiscais reúne
344 profissionais no RS
P

romover a cultura cooperativista e o aper-

afirma o superintendente técnico-operacional do

feiçoamento da gestão para o desenvolvi-

Sescoop/RS, Gerson Lauermann.

mento das cooperativas gaúchas. Esta é a missão

O conteúdo programático enfatizou a adoção

do Sescoop/RS, que realizou entre 24 de abril e

das boas práticas, abordando aspectos societários

18 de julho de 2017, o Programa de Formação de

e práticas de negócios, questões contábeis e finan-

Conselheiros Fiscais. Durante o período, os cursos,

ceiras, controles, riscos, auditoria e a adoção de

promovidos pelo Sescoop/RS e certificados pela

um plano de trabalho anual.

Escoop, ocorreram em nove municípios do Estado,
tendo como público-alvo os conselheiros fiscais
efetivos das cooperativas gaúchas. Ao todo, participaram 344 profissionais de 97 cooperativas.
O programa tratou das obrigações e atribuições do conselheiro fiscal, destacando a legislação
aplicável e a adoção de metodologia voltada para
o desenvolvimento prático das atividades dos con-

PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE
CONSELHEIROS FISCAIS NO RS EM 2017
Legenda:
1 - Santa Rosa
2 - Cruz Alta
3 - Uruguaiana
4 - São Sepé
5 - Rio Grande
6 - Porto Alegre
7 - Não-Me-Toque
8 - Ibiraiaras
9 - Garibaldi

selheiros, através da adoção sistemática de um

1

Plano de Trabalho Anual.
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2

“O Programa de Formação de Conselheiros

9

Fiscais faz parte da estratégia do Sescoop/RS para a qualificação de conselheiros das cooperativas

3

gaúchas. O Programa visa habilitar os conselheiros

6

4

para o desempenho da função. O desenvolvimento e a expressão das cooperativas no contexto
econômico financeiro têm exigido cada vez mais
habilidades e conhecimento, é neste sentido que
buscamos oferecer aos conselheiros um programa
sistematizado e adequado ao cooperativismo”,
8
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O presidente da Organização
das Cooperativas do Brasil
(OCB), Márcio Lopes de Freitas,
participou no dia 28 de junho do
encontro dos Conselhos Fiscal e
Administrativo da Federação das
Cooperativas Agropecuárias do
Estado do Rio Grande do Sul
(FecoAgro/RS), na sede da
entidade, em Porto Alegre.
Durante a reunião, o dirigente falou
sobre a conjuntura política e
econômica do País no atual
momento, e também recebeu das
mãos do presidente da
FecoAgro/RS, Paulo Pires,
documento com demandas para as
culturas de inverno, especialmente
o trigo, que vem passando por
desestímulo do produtor.
Os membros do Conselho
Estadual de Cooperativismo
(Cecoop) participaram, no dia
29 de junho, de reunião ordinária
no Centro de Formação
Profissional Cooperativista. O
encontro foi coordenado pelo
presidente do Cecoop e
secretário do Desenvolvimento
Rural, Pesca e Cooperativismo,
Tarcisio Minetto, e contou com a
participação do presidente do
Sistema Ocergs-Sescoop/RS,
Vergilio Perius e de dirigentes
do setor. Entre os temas
abordados pelos conselheiros
constaram o projeto de
remodelação do Fundoleite, que
está tramitando na Assembleia
Legislativa do RS e a criação de
um novo Programa de
Recuperação Fiscal (Refis)
Especial para as cooperativas,
com a possibilidade de
parcelamento do ICMS, tema
que está sendo tratado pelo
governo do Estado.

Leonardo Machado

Os colaboradores do
Sescoop/RS assistiram no dia
10 de maio à apresentação do
Projeto A Turminha da
Reciclagem, realizado pela
Fundação Aury Bodanese e a
Cooperativa Central Aurora
Alimentos, com apoio do
Sescoop/RS. Na ocasião, a
educadora ambiental, Samara
Arsego Guaragni, e a diretorapresidente da Fundação, Isabel
Cristina Machado, demonstraram
os resultados do projeto em 2016
e o planejamento para 2017 no Rio
Grande do Sul. Desde 2008, o
programa já atendeu mais de
255.667 crianças e adolescentes
de todo o Brasil. Somente em
2016, mais de 22 mil alunos
participaram do projeto, em 718
ações, em instituições de ensino
de 19 municípios do Rio Grande
do Sul.

Assembleia Legislativa
do RS celebra o
Dia Internacional do
Cooperativismo

O

Dia Internacional do Cooperativismo, celebrado este ano em 1º
de julho, foi tema de homenagem da Assembleia Legislativa
do Rio Grande do Sul no dia 29 de junho. A iniciativa foi do presidente da Frente Parlamentar do Cooperativismo, deputado Elton Weber,
que destacou o seu apoio para o movimento cooperativo.
Weber disse que o cooperativismo ajuda a movimentar o PIB brasileiro, atuando em 13 segmentos da economia. Segundo o parlamentar, o sistema cooperativista gaúcho demonstra a sua eficiência
através de indicadores positivos de desempenho, gerando 58,9 mil
empregos diretos no Estado. No ano passado, mesmo diante de sinais claros de desaceleração da economia e em meio à crise política
que se estende, as cooperativas gaúchas cresceram 14,22%, atingindo um faturamento de R$ 41,2 bilhões.
Além do protagonismo econômico, os resultados, de acordo com
o deputado, multiplicam-se na área social, com R$ 5,7 milhões investidos no ano passado pelo Sistema Ocergs-Sescoop/RS.

Aprovada urgência do PLP
100/2011 que beneficia
Cooperativas de Crédito
O Plenário da Câmara dos
Deputados aprovou no dia 17 de
maio, por 345 votos a 8, o requerimento de urgência para o
Projeto de Lei Complementar
(PLP) 100/11, que possibilita que
as disponibilidades de caixa dos
entes públicos municipais sejam
depositadas em cooperativas de
Crédito. Segundo o deputado
Domingos Sávio (MG), presidente
da Frente Parlamentar do
Cooperativismo (Frencoop) e autor do projeto, o PLP 100/2011 vai
fortalecer a economia local por
meio das cooperativas de Crédito,

hoje presentes como única instituição financeira em mais de 10%
dos municípios brasileiros.
Por meio de emenda do deputado Evair de Melo (ES), que faz
parte da diretoria da Frencoop, o
Sescoop também poderá organizar, administrar e executar suas
disponibilidades de caixa em
cooperativas de Crédito.
Com a urgência aprovada, o
PLP 100/2011 está pronto para
ser incluído na pauta do plenário
da Câmara. Caso aprovada, a
matéria seguirá para análise do
Senado Federal.
9
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E S P A Ç O A ST EU SACL O
I DOAPD
/R
ES

O assessor de Comunicação e Relações Corporativas da Federação Unimed RS, Silvio Peter (d), recebeu a premiação
da Cooperativa na categoria Plano de Saúde

Top of Mind 2017 destaca
cooperativas gaúchas
Q

ualidade, gestão profissional e compromisso

Odontológico, a Uniodonto conquistou pelo ter-

com a comunidade. Essas são apenas algu-

ceiro ano consecutivo o primeiro lugar.

mas das características que fazem com que as coo-

Representando o ramo Agropecuário, pelo sé-

perativas gaúchas estejam entre as marcas mais

timo ano consecutivo, os queijos Santa Clara são

lembradas e preferidas do Rio Grande do Sul. É o

os mais lembrados pelos gaúchos na pesquisa Top

que aponta a 27ª edição da pesquisa Top of Mind,

of Mind. A honraria foi recebida pelo vice-

organizada pela Revista Amanhã em parceria com

-presidente da Cooperativa, Gelsi Belmiro Thums.

a Segmento Pesquisas, que destaca 12 cooperativas do Estado em 18 categorias distintas. A cerimô-
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nia oficial ocorreu no dia 22 de junho, na Sogipa,

A Unimed e a Santa Clara também são

em Porto Alegre, e foi marcada pela entrega de

destaques entre as invictas do Top of Mind, marcas

mais de cem premiações para empresas e

que vencem em suas categorias há pelo menos

personalidades.

seis anos consecutivos. Com a conquista da 24ª vi-

Entre os destaques do segmento cooperativis-

tória seguida na categoria Plano de Saúde, a

ta, o Sicredi aparece em primeiro lugar na cate-

Unimed se coloca com uma das principais vence-

goria Cooperativa de Crédito, enquanto que a

doras do prêmio desde a sua criação.

Unimed figura na relação como a marca mais

Confira a relação completa das cooperativas

lembrada e preferida nas categorias Clínica

que figuram entre as marcas preferidas e mais lem-

Médica e Plano de Saúde. Na categoria Plano

bradas pelos gaúchos em: http://bit.ly/2zvu6mA.
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Jornal O Fato Novo de Taquari

Grupo Certel
apresenta
faturamento de
R$ 252 milhões
em 2016
O Grupo Certel, composto pela Certel Energia e Certel Desenvolvimento, apresentou um
faturamento total de R$ 252 milhões em 2016.
A Certel Energia teve um crescimento de
3,67% no consumo de energia elétrica, superior ao ano de 2015, quando foi de 2,93%,
alcançando uma receita operacional de R$
178 milhões. A Cooperativa realizou investimentos de mais de R$ 28 milhões na melhoria da qualidade da energia.

Certaja participa de
mutirão para limpeza
das margens do Rio
Taquari
A

Certaja marcou presença novamente no Dia de
Cooperar (Dia C), com a limpeza das margens do
Rio Taquari realizada no dia 1° de abril. A ação faz parte
da Semana Interna de Meio Ambiente da Cooperativa
desde 2010, e foi incorporada ao Dia C em 2015, cujo objetivo é executar a responsabilidade social, colocando
em prática os valores e princípios cooperativistas por
meio de ações voluntárias.
A iniciativa beneficia a população do município de
Taquari, cerca de 26 mil pessoas. Na ação, foi recolhida
cerca de meia tonelada de lixo, composto principalmente de garrafas pet, artigos plásticos, cadeiras, sofás, quadro de motos, vaso sanitário, entre outros.

Sicredi Pioneira RS
destina R$ 12.860,00
para o Hospital de
Nova Petrópolis
“A vida que vale a pena ser vivida”. Sob esta
temática, a Sicredi Pioneira RS promoveu no
dia 5 de abril, no Centro de Eventos de Nova
Petrópolis, uma palestra beneficente com o
jornalista, doutor e professor livre-docente
pela Escola de Comunicações e Artes da USP,
Clóvis de Barros Filho. Cerca de 600 pessoas
prestigiaram a palestra que já foi assistida
por mais de 300 mil pessoas, em todas as
capitais do País. Através do evento, a Cooperativa repassou R$ 12.860,00 para o Hospital de Nova Petrópolis, proveniente da comercialização de ingressos.

Faturamento bruto
do exercício de 2016
da Languiru atinge
R$ 1,25 bilhão
A Languiru tem motivos de sobra para comemorar o
seu momento atual. Com esse discurso, o presidente da
Cooperativa, Dirceu Bayer, anunciou o faturamento recorde de R$ 1,254 bilhão em 2016, o que representa um
crescimento de 10,3%. Entre outros números, Bayer ainda frisou os R$ 20,8 milhões de investimentos realizados
no último exercício, principalmente em obras de adequação e atendimento às exigências de legislação nas unidades industriais da Cooperativa.
Em 2016, a Languiru gerou mais de R$ 111,7 milhões
em impostos e o patrimônio líquido registrou acréscimo
de 10,8%. No que se refere ao volume de exportações, o
ano de 2016 representou mais de R$ 128,8 milhões para
a Cooperativa.
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Relatório divulgado pelo Banco Central do Brasil aponta 30 cooperativas singulares gaúchas entre as 100 maiores
instituições financeiras cooperativas do Brasil

Cooperativas do RS estão entre as
maiores instituições financeiras
cooperativas do Brasil
R

As cooperativas de Crédito do Rio Grande
do Sul ocupam uma posição de destaque e
referência em âmbito nacional, com a adoção de
boas práticas de gestão e governança, propiciando desenvolvimento econômico e social nas comunidades em que estão inseridas. É com esse status
e know-how que o ramo ostenta uma classificação
importante no relatório das maiores instituições financeiras cooperativas do Brasil (base dezembro
de 2016), divulgado pelo Banco Central do Brasil
(Bacen). Entre as 100 maiores cooperativas singulares brasileiras, 30 estão distribuídas em 22 regiões do Rio Grande do Sul.
O ranking divulgado pelo Bacen tem como data-base o mês de dezembro de 2016 e leva em
consideração os balancetes processados até 30 de
março de 2017. Juntas, as 100 maiores instituições
financeiras cooperativas brasileiras administram
60% do total de ativos do conjunto de 1.018 cooperativas singulares.

BRDE e
Coagrisol
assinam
convênio

12

Entre as 30 cooperativas singulares gaúchas
presentes no ranking, 28 são filiadas ao Sicredi e
administram juntas R$ 24,5 bilhões em ativos e
R$ 11,8 bilhões em operações de crédito; e duas
cooperativas singulares do RS são filiadas à
Unicred e administram R$ 1,5 bilhão em ativos e
R$ 708 milhões em operações de crédito.
O resultado contrasta com o momento positivo
do cooperativismo no Estado. Segundo o relatório
da Expressão do Cooperativismo Gaúcho 2015, o
ramo Crédito registrou um faturamento de
R$ 6,8 bilhões em 2015, valor que representa um
crescimento de 33,8% em relação a 2014. As cooperativas de Crédito do RS são responsáveis pela
geração de R$ 805,5 milhões nas sobras antes das
destinações, valor que indica uma expansão de 21,8%
em relação a 2014, o que representa 61,2% do total.
O indicador reforça a eficiência econômica das cooperativas gaúchas, que registraram em 2015 um
crescimento de 33% nas sobras apuradas, atingindo
o valor de R$ 1,3 bilhão.

Durante a abertura da Exposol 2017, no dia 28 de abril, no Parque de Eventos
Centenário Rui Ortiz, em Soledade, foi assinado o convênio do Governo do Estado
por intermédio do BRDE, com a interveniência do Sicredi e da Coagrisol.
O convênio celebra a contratação de financiamento de R$ 4 milhões com a finalidade dos associados integralizarem capital na Coagrisol, através da linha Pronaf
Cotas Parte.
De acordo com o presidente da Coagrisol, José Luiz Leite dos Santos, este recurso
servirá para capitalizar a Cooperativa. “É um recurso a longo prazo, de seis anos,
com uma taxa de juros de 6,5% ao ano, e vem especificamente para dar um fôlego
e melhorar o capital de giro da Coagrisol”, afirmou o dirigente, que destacou que
o recurso será utilizado para fazer alguns investimentos na Cooperativa.

SESCOOPRS.COOP.BR • ABR/MAIO/JUN • 2017

INTERAÇÃO COOPERATIVISTA PARA UM MUNDO MELHOR

Entre os dias 1° e 9 de abril, o
grupo de 38 associados da
Cooperativa Nova Aliança
conheceu a experiência argentina
em cooperativismo e
vitivinicultura. A viagem contou
com visitas técnicas a entidades e
propriedades rurais em cidades nas
Províncias de Santa Fé e Mendoza.
A Santa Clara completou no
dia 10 de abril 105 anos de
história. Integrando a agenda
festiva, os associados da região de
Carlos Barbosa confraternizaram
no dia 9 de abril, no Salão
Paroquial do município, em evento
que teve a participação do
governador do RS, José Ivo Sartori.

Leonardo Machado

O Projeto Criança Dália
participou da aquisição de
mobília para a ala de pediatria do
Hospital Beneficente São João
Batista, do município de
Arvorezinha. A casa de saúde
recebeu no dia 7 de abril a doação
de três berços e colchões do projeto.

Cotrijal realiza 16°
Seminário de
Líderes de Núcleo
C

om o tema “Decolando o futuro”, o 16° Seminário de Líderes
de Núcleo da Cotrijal reuniu líderes de núcleo, conselheiros,

gerentes, superintendentes e a direção da Cooperativa. O evento

A Cooperativa Vinícola Aurora
recebeu o troféu Carrinho de
Ouro Agas 2017, como Melhor
Fornecedora de Bebidas Alcoólicas
do varejo de Goiás. Este é o quarto
ano consecutivo que a Cooperativa
conquista essa premiação,
promovida pela Associação Goiana
de Supermercados e considerada o
reconhecimento máximo do setor
no estado de Goiás.

ocorreu entre os dias 22 e 24 de maio e reforçou os princípios da or-

“Educação, formação e
informação”, um dos
princípios do cooperativismo que
balizam a filosofia de trabalho das
cooperativas. É com esse conceito
e com o objetivo de oportunizar
aos colaboradores o acesso a um
amplo acervo com livros de
diversas categorias, que foi
inaugurada no dia 3 de maio, na
Unidade de Tapera, a primeira
biblioteca corporativa da Cotrisoja.

uma forma de motivar esse time que define os rumos da Cooperativa”,

A Unicred Centro-Oeste RS
inaugurou no dia 5 de maio as
novas instalações de sua unidade
de negócios em Cachoeira do Sul. A
ação integra as comemorações de
seu 19º ano de fundação, ocorrido
em 31 de março, e que já teve a
inauguração de outra unidade, em
Santiago, no dia 8 de abril.

ganização e a importância de cada colaborador. No primeiro dia das
atividades, a delegação de cerca de 120 pessoas foi recepcionada
na sede do Centro de Formação Profissional Cooperativista, em
Porto Alegre, pelo presidente do Sistema Ocergs-Sescoop/RS,
Vergilio Perius.
Ao avaliar o evento, o presidente da Cotrijal, Nei Mânica, reconheceu a importância do seminário e do líder como motivador da união
entre quadro social e cooperativa. “Uma organização forte e competitiva se constrói com lideranças comprometidas. E o seminário é
ressaltou.

Santa Clara recebe Prêmio de
Melhor Anunciante no Ranking Agas
A Cooperativa Santa Clara

Alexandre Guerra, e fez parte

foi agraciada com o prêmio de

do prêmio especial de reconhe-

Melhor Anunciante da Revista

cimento - Campanha publicitá-

Agas, no Ranking Agas 2016,

ria do ano.

A ssociação

O evento contemplou ainda

Gaúcha de Supermercados, no

12 companhias supermercadis-

Grêmio Náutico União, em

tas do Estado e prestou home-

Porto Alegre, no dia 25 de abril.

nagens em segmentos como

A premiação foi recebida

inovação tecnológica, respon-

pelo diretor administrativo e

sabilidade social e fidelização

financeiro da Cooperativa,

de clientes.

realizado

pela
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Unimed Porto Alegre imuniza mais
de 13 mil pessoas contra a gripe
A equipe de enfermagem da
Clínica de Vacinas da Unimed
Porto Alegre imunizou mais de
13 mil pessoas durante a
Campanha da Gripe este ano,
em uma ação que reforça a atuação e o crescimento do serviço
próprio da Cooperativa.
A Clínica de Vacinas da
Unimed Porto Alegre está

localizada na unidade da
Unimed no Shopping Total, em
Porto Alegre; e na Unidade
Assistencial Canoas. Em ambos
locais são oferecidos mais de 20
tipos de vacinas para todas as
fases da vida, com vantagens
especiais para clientes, colaboradores, e associados da
Cooperativa.

Ação educacional orienta estudantes
sobre a importância dos rios
Um projeto desenvolvido pela Cotribá e Coprel, em parceria com o
Coaju (Comitê de Gerenciamento da Bacia Hidrográfica do Alto Jacuí)
proporcionou a cerca de 500 estudantes aprendizados sobre um recurso precioso: a água. A atividade, que contemplou a apresentação de
uma peça de teatro e distribuição de brindes foi realizada no dia 13 de
junho, na Casa de Cultura Osvaldo Krames, reunindo as turmas de
6º ano de escolas municipais, estaduais e particulares de Ibirubá, Quinze
de Novembro, Fortaleza dos Valos, Selbach e Boa Vista do Incra.
A atividade, que faz parte do Dia de Cooperar foi proposta pelo
Coaju visando conscientizar o público infantil sobre a importância
dos rios, englobando a preservação das matas ciliares, a destinação
correta do lixo e o uso consciente da água. A Cotribá e a Coprel
apoiaram o projeto, incentivando a educação ambiental e também o
trabalho de forma cooperativa, reunindo diferentes entidades em
prol de um objetivo comum.

Unimed Litoral Sul lança projeto
Reanimar
A Unimed Litoral Sul lançou o
projeto Reanimar – Reanimação
C a rdiop ulm ona r Prim eiros
Socorros, destinado às escolas
da rede municipal, estadual e
particular de ensino, para alunos
do 5º ao 9º ano. O projeto é gratuito e ocorre em parceria com a
Liga do Trauma e Núcleo de
Educação de Urgência de Rio
Grande. O objetivo é ensinar como estudantes/docentes e funcionários das escolas em geral
podem proceder diante de uma

parada cardiorrespiratória, seja
através de uma ligação telefônica ou até mesmo uma massagem cardíaca.
Estudos comprovam que em
casos de parada cardiorrespiratória, a cada minuto que passa,
perde-se 10% de chances de salvar a vida da vítima. Se o atendimento é feito no primeiro minuto, assim que a pessoa cai, as
chances do cardíaco ser reanimado aumenta bastante.

Unicred RS inaugura nova sede em
Porto Alegre
Com uma exposição fotográfica dos lugares mais importantes e
também incomuns das cidades gaúchas onde as cooperativas da
Unicred estão instaladas, a Unicred Central RS inaugurou no dia 26
de maio a sua nova sede, localizada no 8º andar do edifício Walk, na
Avenida Praia de Belas, em Porto Alegre. A exposição traz o trabalho do fotógrafo Nilton Santolin e retrata edificações antigas, monumentos e recantos pitorescos do RS.
14
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A Sicredi Serrana realizou
uma tarde de atendimentos
à população de Carlos Barbosa. A
ação fez parte do Dia de
Cooperar 2017 e contou com
atendimentos de saúde, contação
de histórias, brechó do bem,
orientações do Corpo de
Bombeiros, passeio ciclístico com
coleta de lixo e cartório fácil.

A Unimed Litoral Sul
realizou uma campanha
junto aos colaboradores e
médicos cooperados, com o
objetivo de arrecadar roupas e
cobertores. A Cooperativa doou
600 roupas e 70 cobertores ao
Banco do Vestuário de Rio
Grande, e 300 peças de roupas e
30 cobertores para a Secretaria
da Assistência Social e
Cidadania de São José do Norte.

A Central Sicredi Sul
empossou no dia 25 de
maio o seu novo presidente. Com
30 anos de experiência no
cooperativismo, Fernando
Dall’Agnese sucede Orlando
Borges Müller, presidente da
Central Sicredi Sul desde março
de 2000, e um dos responsáveis
pela organização do Sicredi em
sistema na década de 80.

Agricultores de Entre Rios
do Sul terão em breve
internet via fibra ótica em casa.
Em reunião realizada em 31 de
maio, a direção da Creral esteve
na comunidade Alto Alegre
apresentando o projeto de
internet rural aos interessados,
na maioria associados da
Cooperativa no município.
Inicialmente 65 famílias se
inscreveram e assinaram o
contrato.

A Unimed Litoral Sul
promoveu no dia 2 de
junho uma campanha para
captação de doadores de
medula óssea. Foram
disponibilizadas 100 fichas pelo
Hemocentro de Pelotas,
responsável pela coleta do
material.

A Cooperativa Nova
Aliança inaugurou um novo
espaço em Farroupilha. O
Empório Nova Aliança abriu ao
público no dia 2 de junho, e
reúne uma seleção de rótulos
de vinhos, espumantes e sucos
elaborados pela Cooperativa,
além de produtos da
gastronomia italiana.

Cem quilos de leite em pó, o
equivalente a quase mil litros
de leite, foram doados à rede
municipal de ensino de Muçum no
dia 5 de junho, pelo Projeto Criança
Dália. O alimento será servido nas
refeições dos 440 estudantes que
frequentam as escolas municipais de
Educação Infantil (EMEI’s) Pingo de
Gente e Família Feliz, dos alunos da
Escola Castelo Branco e da Escola
Jardim Cidade Alta do Colégio
Alternativo.
O Sicredi atingiu a marca de
R$ 10 bilhões na carteira de
créditos ativos de consórcios. O
crescimento na comercialização de
cotas no primeiro trimestre do ano,
em relação ao mesmo período do
ano passado, foi de 24,5%, enquanto
o do mercado registrou alta de 4,7%.
Representantes da Associação
Beneficente de Amparo ao
Menor (Asbam), do Lar do Idoso e
da Assistência Social de Não-MeToque estiveram na sede da Cotrijal,
no dia 8 de junho, onde receberam
donativos recolhidos através da
Campanha do Agasalho 2017,
iniciativa que integra o Dia C e faz
parte das comemorações dos 60
anos da Cooperativa. Ao todo, foram
cerca de três mil peças recolhidas.
O município de Paim Filho
agora conta com o Mercado
Agropecuário Santa Clara. A loja foi
inaugurada no dia 8 de junho com a
presença de associados,
conselheiros, diretoria, funcionários,
autoridades e convidados. É a 12ª
loja inaugurada pela Cooperativa.
Com a presença de 600
convidados, a Cosuel – Dália
Alimentos comemorou no dia 15 de
junho, na sede da Sicredi Região dos
Vales, em Encantado, o seu
aniversário de 70 anos. O Sistema
Ocergs-Sescoop/RS foi
representado por seu presidente,
Vergilio Perius, pelo diretor técnico
sindical, Irno Pretto e pelo
superintendente técnicooperacional, Gerson Lauermann.

Shutterstock

O 5 de junho é marcado,
mundialmente, pelo dia do
Meio Ambiente e, neste ano, a
Cotrijal comemorou a data com um
reconhecimento ambiental, o
Certificado de Destaque Ambiental
(Selo Verde), concedido pelo Jornal
do Meio Ambiente do Estado de São
Paulo.

Cooperativas gaúchas
se destacam entre as
50 maiores indústrias
de arroz
O

arroz que chega às mesas da sociedade gaúcha possui participação efetiva das cooperativas gaúchas. É o que aponta o
levantamento das 50 maiores indústrias de beneficiamento de arroz
do Estado, divulgado recentemente pela Seção de Política Setorial
do Instituto Rio Grandense do Arroz (Irga), que relaciona dez cooperativas com atuação no RS, que juntas detém uma participação de
14,19% no mercado de beneficiamento.
A produção das cooperativas em sacos de 50 quilos chega a
16,93 milhões, com mais de 846 mil toneladas, o que representa
16,82% do total das 50 maiores indústrias de beneficiamento de arroz no Rio Grande do Sul. Os números impulsionam a economia do
Estado e reforçam a importância do arroz no primeiro trimestre de
2017 para a agropecuária. Após um 2016 com redução de 16% na produção, este ano foi de retomada, com volume colhido de 8,61 milhões
de toneladas segundo a Companhia Nacional de Abastecimento.

Arroz Sepé da Cotrisel é o
preferido dos capixabas
A Cooperativa Tritícola Sepeense (Cotrisel) comemorou o reconhecimento da marca Sepé na categoria “Arroz”, no Prêmio “Marcas
Ícones - As mais lembradas”, realizado pela Rede Vitória no Espírito
Santo. Acumulando vitórias consecutivas, o produto Arroz Sepé tronou-se o preferido do capixaba.
A Cooperativa aparece na 7ª posição entre as 50 maiores indústrias
de beneficiamento de arroz do RS, segundo levantamento do Irga, com
produção, em 2016, em sacos de 50 quilos, de 3.401.322, e 170.066 toneladas, o que representa um percentual de participação no mercado
de beneficiamento de 2,85% e 38,54% de percentual acumulado.
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A Cotrijal reinaugurou no
dia 16 de junho a loja no
município de Saldanha
Marinho, na região do Alto
Jacuí. Com espaço mais
amplo e moderno, o novo
prédio conta com 550 metros
quadrados e 4.289 itens à
disposição dos clientes
Cotrijal. Entre os produtos
disponíveis na nova estrutura
da loja estão os da linha de
rações da Cotrijal, nutrição e
saúde animal, materiais de
construção, ferragens,
produtos agrícolas e
eletrodomésticos. A nova loja
de Saldanha Marinho está
localizada na Avenida Silva
Tavares, nº 1115. O horário de
funcionamento é de segunda
à sexta-feira, das 7h45 ao
meio-dia e das 13h30 até as 18
h. No sábado, o atendimento
ocorre no período da manhã.
O Plenário Otávio Rocha
da Câmara Municipal de
Porto Alegre recebeu, no dia
26 de junho, em sua Tribuna
Popular, representantes da
Cooperativa dos
Trabalhadores Autônomos
das Vilas de Porto Alegre
(Cootravipa). A presidente da
Cooperativa de Trabalho,
Imanjara Marques de Paula,
destacou em sua explanação
a dimensão social e
econômica da Cootravipa,
que possui 2 mil famílias
envolvidas, com 32 anos de
atuação e 28 anos de serviços
prestados a Porto Alegre.
16
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A Sicredi Pioneira RS
coletou, durante o mês de
abril e maio, 10.495 donativos
na sua campanha do agasalho.
Nesta quinta edição da
campanha houve um
crescimento de 72,8% em
relação a 2015 e 8% no
comparativo com o ano de
2016, o que permitiu que 35
entidades fossem beneficiadas
com as doações. Ao todo,
foram arrecadados: 9.872
peças de roupas, 473 calçados,
63 roupas de cama e banho, 37
infantil e 50 acessórios.

Languiru recolhe mais
de 10 mil embalagens
de agrotóxicos
O

s exemplos para as futuras gerações surgem quando a união
de esforços prevalece em razão de uma causa. É consenso

que o meio ambiente necessita de atitudes imediatas para ser preservado. Nesse contexto, a Cooperativa Languiru, há mais de uma
década, vem executando o recolhimento de embalagens de agrotóxicos vazias e tríplice lavadas.
Durante uma semana, a Cooperativa recolheu mais de dez mil embalagens na iniciativa coordenada pela Fundação Pró Rio Taquari,
que contou com o apoio das prefeituras de Poço das Antas, de
Teutônia e de Westfália, além da Emater/RS-Ascar e dos Sindicatos
dos Trabalhadores Rurais de Teutônia/Westfália e de Poço das Antas.

Instituto Unimed Erechim doa
2,5 mil peças de agasalhos a
instituições beneficentes
A Campanha do Agasalho

As peças foram arrecadadas en-

2017 promovida pela Unimed

tre os dias 8 de maio e 9 de ju-

Erechim arrecadou 2,5 mil pe-

nho e passaram por uma tria-

ças de roupas antes do início da

gem que levou em conta as

estação de inverno. Em ato sim-

principais necessidades de cada

bólico, realizado no dia 19 de ju-

instituição beneficiada.

nho,

o

vice-presidente

da

Três instituições beneficentes

C és a r

de Erechim receberam a doação

Rodrigues Martins, repassou as

das peças de roupas: Associação

C o o p e rativa ,

Pa ulo

doações ao Instituto Unimed

Assistencial Madre Alix, Projeto

Erechim, coordenado pela mé-

Recriando a Vida e a Sociedade

dica Ana Beatriz Cosel Zampieri.

Fraternal Cantinho da Luz.
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COTRIEL PARTICIPA DO
DIA DE COOPERAR 2017
A Cotriel realizou no dia 28 de junho,
no Centro de Integração do Menor
Espumosense (Cimes), em Espumoso,
a entrega de alimentos arrecadados
nos supermercados da Cooperativa.
A ação que integra o Dia de Cooperar
(Dia C) envolveu 162 alunos do Cimes,
que tiveram distribuição de algodão
doce, pipoca, cachorro quente e recreação com palhaços e realização
de uma gincana.
Já no dia 29 de junho, em mais uma
iniciativa que faz parte do Dia C, a
Cotriel entregou ao Lar do Idoso do
Arroio da Prata 75 pacotes de fraldas
geriátricas, arrecadadas durante a
campanha nas farmácias do município.

COTRIROSA
COMEMORA 49 ANOS
COM SORTEIO DE
PRÊMIOS
A Cotrirosa completou 49 anos de
fundação no dia 29 de junho e, para
comemorar, realizou o sorteio da
promoção Super Aniversário
Cotrirosa - 49 anos, com a entrega de
49 prêmios. O evento aconteceu no
posto de combustíveis da Cooperativa,
em Santa Rosa. Na oportunidade,
também foi realizada a entrega
simbólica dos livros arrecadados nos
s u p e r m e rc a d o s d a re d e S u p e r
Cotrirosa, às Bibliotecas de Rua da
Acisap, ato que marca a campanha
“Cotrirosa: cooperar é difundir a
cultura”, iniciativa que integra as programações do Dia de Cooperar.

CERTEL REALIZA
COLETA DE RESÍDUOS
ELETRÔNICOS
Em homenagem ao Dia Internacional
do Cooperativismo, comemorado este
ano no dia 1º de julho, e integrando
o Dia C, a Certel realizou a coleta de
resíduos eletrônicos, medicamentos
vencidos, chapas de raio-x, pilhas e
baterias (exceto de veículos), e óleo
de cozinha, além de alimentos não-perecíveis, entre seus colaboradores. O material fornecido pelos colaboradores se somou à ação de descarte consciente de lixo eletrônico e
medicamentos vencidos promovida
pela 8ª edição da ação socioambiental
teutoniense Revive Boa Vista.

Sicredi direciona
R$ 7,10 bilhões ao
novo ciclo Plano
Safra para RS e SC
P

ara o novo Ciclo Plano Safra 2017/2018, o Sicredi está direcionando R$ 7,10 bilhões em crédito rural para Rio Grande do Sul

e Santa Catarina, representando 20% a mais sobre o ciclo anterior
(2016/2017) e com estimativa de realizar cerca de 118 mil operações.
Desse total, R$ 5,8 bilhões vão para custeio, comercialização e investimento em linhas do Pronaf, do Pronamp e demais produtos. E mais,
R$ 1,30 bilhão será direcionado para operações com fontes do BNDES.
Ao todo no Brasil, o Sistema Sicredi disponibilizará mais de
R$ 14,8 bilhões em crédito rural para o Plano Safra 2017/2018, projetando atingir cerca de 195 mil operações, entre custeio e investimento. No fechamento consolidado nacional do ciclo Safra 2016/2017, o
Sistema Sicredi liberou mais de R$ 11,3 bilhões em custeio e investimento, sendo 39% superior que na safra anterior (2015/2016), com a
realização de mais de 150 mil operações. E desse total, R$ 1,7 bilhão
foram liberados via recursos do BNDES.

Condomínio Avícola de
Venâncio Aires terá 25 famílias
associadas à Dália Alimentos
As 25 famílias associadas à Dália Alimentos que serão
empreendedoras e terão cotas no Condomínio Avícola de Venâncio
Aires participaram do ato que oficializou a transferência do recurso
no valor de R$ 285 mil ao condomínio. O valor é repasse do Poder
Executivo ao Condomínio Avícola para aquisição da área de terras onde o empreendimento para criação de aves de corte será instalado.
O recurso será empregado na compra de, aproximadamente,
12 hectares que estão localizados na comunidade de Linha 17 de
Junho, no interior do município de Venâncio Aires.
17
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EXPRESSÃO DO COOPERATIVISMO GAÚCHO 2017 APRESENTA O PANORAMA DOS
13 RAMOS DO COOPERATIVISMO NO RIO GRANDE DO SUL, COM INDICACADORES
DE DESEMPENHO QUE CONSOLIDAM A GESTÃO E O DESEMPENHO DO SETOR
COOPERATIVO NO ESTADO

Cooperativas gaúchas
faturam R$ 41,2 bilhões
em 2016
O

movimento cooperativo gaúcho se consolida e se reafirma ano após ano. É o que
aponta a Expressão do Cooperativismo Gaúcho 2017, ano-base 2016, que divul-

ga os números oficiais do cooperativismo no Estado. Em 2016, as cooperativas do
Rio Grande do Sul apresentaram crescimento de 14,22% em relação ao ano anterior e registraram faturamento de R$ 41,2 bilhões. O desenvolvimento do cooperativismo gaúcho se reflete no aumento dos seus ingressos, que nos últimos cinco anos registrou uma expansão de 76%.
Neste contexto de crescimento do faturamento das cooperativas,
destacam-se as atividades relacionadas aos quatro ramos que mais
movimentam a economia do Rio Grande do Sul: o Agropecuário com
14,51%; o Crédito com 18,54%; a Saúde com 9,88% e a Infraestrutura
com 6,29%. Os demais ramos (Transporte, Trabalho, Educacional,
Produção, Consumo, Habitacional, Turismo e Lazer, Mineral e
Especial) também apresentaram crescimento no faturamento de
suas cooperativas com 8,68%.
Segundo o presidente do Sistema Ocergs-Sescoop/RS, Vergilio
Perius, um dos motivos de sucesso do setor está justamente na capacidade de as cooperativas conseguirem se adaptar e superar as transformações adversas, e saber tratá-las como oportunidades.
E foi nesse ritmo e com essa proposta, que o Sindicato e Organização das
Cooperativas do Estado do Rio Grande do Sul (Ocergs) promoveu no dia 28
de junho, na sede da Federasul, em Porto Alegre, durante o evento Tá na Mesa,
o lançamento da revista Expressão do Cooperativismo Gaúcho 2017, que apresenta
os números oficiais do setor no Estado.
Em sua explanação, Vergilio Perius enfatizou a força e a contribuição do cooperativismo
Shutterstock

para o desenvolvimento econômico e social do Rio Grande do Sul e destacou a resiliência
do cooperativismo em tempos de crise. “No mundo inteiro, o cooperativismo demonstra resiliência a crises devido à confiança do setor. As pessoas tendem a se unir na crise. Prova disso é que
em 2016 as cooperativas continuaram investindo
em setores fundamentais da economia e apresentaram um faturamento de R$ 41,2 bilhões, crescendo 14,22% com relação ao ano anterior”.
Ao falar sobre o cenário do cooperativismo
Levantamento da FecoAgro/RS indica que 50% da
produção de soja do RS na safra 2016/2017 é de
cooperativas
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brasileiro, o presidente do Sistema OCB, Márcio
Lopes de Freitas reiterou o bom momento do

INTERAÇÃO COOPERATIVISTA PARA UM MUNDO MELHOR

Leonardo Machado

Da esquerda para direita: Presidente da FecoAgro/RS, Paulo Pires; presidente do Sistema OcergsSescoop/RS, Vergilio Perius; presidente do Sistema OCB, Márcio Lopes de Freitas

setor. “O cooperativismo está vivendo um bom momento, fruto dessa questão da confiança e da capacidade do cooperativismo de ter resiliência nas crises. A humanidade está buscando ferramentas de economia mais colaborativa, de participação
mais intensa nas decisões e as pessoas estão buscando por isso e as cooperativas estão absorvendo isso. Elas conseguem resolver problemas sociais através de soluções econômicas, estão presentes e geram resultados nas comunidades em que atuam. Não somos isentos de problemas, mas temos
uma capacidade de reagir a eles pelo compromisso que o nosso cooperado tem com a cooperativa, que é muito mais intenso”.

DESEMPENHO DO COOPERATIVISMO GAÚCHO
O ramo Agropecuário registrou um faturamento de R$ 25,4 bilhões
em 2016, representando um aumento de 34,4% nos últimos cinco anos.
“Os últimos cinco anos de safras boas deram impulso para toda a agropecuária. E as cooperativas foram beneficiadas com isso”, destaca o presidente da Federação das Cooperativas Agropecuárias do Estado do Rio
Grande do Sul (FecoAgro/RS) e diretor-secretário da Ocergs, Paulo Pires.
Foram investidos mais de R$ 2,5 bilhões nos últimos quatro anos nas
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cadeias de soja, milho, leite, arroz e trigo. Atualmente, 41 cooperativas do

u
Sh
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Rio Grande do Sul possuem planta agroindustrial onde processam a matéria-prima e agregam valor em mais de 130 produtos diferentes. Outro indicador

importante aponta que as cooperativas gaúchas têm 1.300 profissionais que

Em 2016, as cooperativas gaúchas investiram
R$ 120 milhões no sistema de distribuição de energia
com a ampliação e construção de novas linhas, redes
e subestações. Ao todo, 358 municípios do RS são
atendidos pelas cooperativas de Infraestrutura

Shutterstock

Divulgação Coprel

prestam assistência técnica, que consiste em um papel fundamental na difusão de

As cooperativas filiadas à Fecovinho foram responsáveis
por 30,6% da produção brasileira de derivados de uvas
em 2016
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Presidente do Sistema OCB, Márcio Lopes de Freitas, destaca que as cooperativas conseguem resolver problemas
sociais através de soluções econômicas, gerando resultados nas comunidades em que atuam

tecnologias e no aumento da produtividade no

No setor de Infraestrutura, as cooperativas

campo, pois a assistência técnica e a capacitação

registraram em 2016 um faturamento de R$ 1 bi-

dos produtores garantem mais eficiência na pro-

lhão, o que denota um crescimento de 6,29% em

dução e competitividade ao mercado.

relação a 2015. Em 2016, as cooperativas investiram

No que se refere ao ramo Crédito, este regis-

R$ 120 milhões no sistema de distribuição de ener-

trou um faturamento de R$ 8 bilhões em 2016, va-

gia com a ampliação e construção de novas linhas,

lor que representa um crescimento de 18,54% em

redes e subestações. Ao todo, 358 municípios do

relação a 2015 e 148,5% em um comparativo com

RS são atendidos pelas cooperativas de energia.

os últimos cinco anos. As cooperativas de Crédito

A solidez do sistema cooperativista pode ser evi-

são responsáveis pela geração de R$ 911,1 milhões

denciada pela evolução do patrimônio líquido, for-

nas sobras, valor que indica uma expansão de

mado pelas quotas partes dos associados, resulta-

13,10% em relação a 2015, o que representa 60,74%

dos do exercício, fundos e reservas legais e

do total das sobras. O indicador reforça a eficiên-

estatutárias, que alcançou R$ 12,1 bilhões, o que

cia econômica das cooperativas gaúchas, que re-

representa um aumento de 12,76% entre 2015 e 2016.

gistraram em 2016 um crescimento de 12,91% nas

Em relação aos ativos, o cooperativismo gaúcho

sobras apuradas, atingindo o valor de R$ 1,5 bi-

registrou um acréscimo de 11,79% entre 2015 e

lhão. “O crescimento de 112,8% nos depósitos a

2016. Nos últimos cinco anos houve crescimento

prazo no período de 2012 a 2016 reforça o senti-

de 70,9% no total desses ativos, que em 2016 atin-

mento de confiança dos associados no sistema

giu o valor de R$ 60,9 bilhões.

cooperativista, ampliando a credibilidade do
Sistema Nacional de Crédito Cooperativo”, aponta
Vergilio Perius.
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RENDA GERADA AO ESTADO
As cooperativas exercem importante papel

Quanto ao ramo Saúde, em 2016 as cooperati-

econômico e social em suas comunidades e res-

vas gaúchas registraram um faturamento

pectivas regiões com expressiva geração de

de R$ 5,9 bilhões, o que representa um crescimen-

tributos, que em 2016 representou R$ 2,1 bilhões.

to de 9,88% em relação a 2015. Dos 2,6 milhões de

A geração de tributos teve um crescimento de

beneficiários de planos de saúde do Rio Grande do

17,8% em relação ao ano anterior. Esses números

Sul (dados da ANS), 65,7% são de cooperativas

reforçam a participação das cooperativas na

gaúchas. Em relação à cobertura, as cooperativas

economia e no desenvolvimento do RS, com

deste ramo estão presentes em todos os 497

volume de negócios movimentado que representa

municípios do Rio Grande do Sul.

10,05% do PIB do Estado.
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Cooperativismo no
Rio Grande do Sul
As cooperativas do Rio Grande do Sul apresen-

representa 21,54% do quadro de associados do

taram crescimento em seu quadro de pessoal e,

País, que conta com 13 milhões de sócios. O RS é

em 2016, atingiram a marca de 58,9 mil empregos

o segundo Estado com maior índice de adesão

diretos, colocando o Estado como o terceiro maior

de associados ao cooperativismo, com 24,8%. A

no ranking de empregados de cooperativas no

participação da população gaúcha envolvida no

Brasil. Desses, 90% concentra-se nos ramos

cooperativismo é de 74,5%, considerando que a

Agropecuário, Crédito e Saúde.

família de cada associado se constitui, em média,

O RS é o segundo Estado com o maior núme-

de três pessoas. Os ramos Agropecuário, Crédito,

ro de associados no Brasil, com 2,8 milhões só-

Saúde e Transporte concentram 77% das

cios distribuídos em 420 cooperativas, o que

cooperativas do RS.

EXPRESSÃO ECONÔMICA
das Cooperativas Gaúchas

TRIBUTOS

RENDA GERADA AO ESTADO
impostos e contribuições

INGRESSOS

Crescimento de 14,22% nos ingressos
O ótimo desempenho do cooperativismo
gaúcho se reflete no crescente aumento
dos ingressos, que no último ano
chegaram a R$ 41,2 bilhões.
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A geração de impostos
apresentou crescimento
de 17,8% em relação ao
ano anterior.
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34
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29
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17,8%

I mpostos e contribuições
Crescimento 2015-2016

Sobras de R$ 1,5 bilhão
A eficiência econômica das cooperativas
se concretiza pelos ótimos resultados
que apresentam. No último ano houve
crescimento de 12,91% nas sobras apuradas.

0,6

As cooperativas exercem
importante papel econômico
e social em suas comunidades
e respectivas regiões com
expressiva geração de
tributos, que no ano de 2016
representou R $ 2,1 bilhões.

2014

2013

2012

R$ 2,1 bilhões

10,05%

Federais
PIS/Cofins/IPI (faturamento)
IRPJ/CSLL (lucro)
INSS Patronal + Terceiros

Participação das cooperativas na
economia e no desenvolvimento
do Rio Grande do Sul
O volume de negócios movimentado
pelas cooperativas gaúchas representa
10,05% do PIB do Estado.
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PRIMEIRA CENTRAL NACIONAL DAS COOPERATIVAS DE TRANSPORTE DE
CARGAS E PASSAGEIROS DO BRASIL, A REDE TRANSPORTE TEM PARCERIA COM
60 COOPERATIVAS NO PAÍS

Cooperativas de Transporte
economizam até meio
milhão de reais usando o
serviço da Rede Transporte
A

Rede Transporte é uma central de negócios

cooperativas filiadas: em alguns casos, a economia

que realiza a gestão centralizada das

chega a R$ 500 mil.
A central de negócios começou operando com
seguros de responsabilidade civil. Depois, passou

institucional. Segundo o presidente da Cooperativa,

para a aquisição de insumos, principalmente com-

Abel Moreira Paré, a ideia foi baseada nas expe-

bustível. “A Rede Transporte conseguiu uma eco-

riências de intercooperação que existem no mundo

nomia de aproximadamente 20% para as

todo. A partir de um livro publicado por ele, em

cooperativas nesses dois itens”, informa Paré. A

2010, surgiu o modelo para colocar em prática a

Rede Transporte tem investido em serviços de tec-

Rede Transporte, no começo de 2011, na cidade de

nologia para aprimorar o trabalho das cooperati-

Arroio do Meio. O sistema cresceu, saiu do Rio

vas do ramo de carregamentos. “O nosso papel é

Grande do Sul e ganhou o território nacional. O

facilitar a vida das cooperativas de Transporte.

êxito da marca deve-se muito aos valores que a

Esse é o nosso negócio. É conseguir melhores con-

central de negócios consegue poupar para as

dições, usando a força do sistema, para gerar
Shutterstock

compras e serviços, o acesso a tecnologias, a
capacitação, o suporte técnico e a representação

Frota das cooperativas gaúchas de Transporte apresentou crescimento de 26,5%, chegando a 6.595 veículos,
segundo a Sitcarga-ANTT, maio 2017
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benefício para cada cooperativa. E que ela se foque no serviço dela, que é gerar mais trabalho de
transporte, em melhores condições, para os seus
cooperados”, explica o presidente da Rede.
Após os primeiros bons negócios, surgiu a oportunidade de trabalhar em outros estados. Com

Conforme a Expressão do
Cooperativismo Gaúcho 2017,
Ano-base 2016, o ramo Transporte
conta atualmente com 56
cooperativas, 212 empregados e
7,2 mil associados no Rio Grande do Sul.

abrangência nacional, a Rede Transporte tem parceria com 60 cooperativas no País. A Cooperativa
de Transportes do Vale do Taquari (Vale Log) foi
uma das primeiras entusiastas da iniciativa e não se
arrepende, como ressalta o presidente da entidade,

Fundada em 25 de janeiro de 2011, a
Rede Transporte é a primeira Central
Nacional das Cooperativas Transporte
de Cargas e Passageiros do País.

Adelar Steffler. “Hoje, nós temos uma economia de
R$ 50 mil por mês na compra de insumos, que é o
óleo diesel, o pneu. Temos também produtos que a
gente usa no escritório, que também são comprados por meio da Rede Transporte. Quanto mais nós
economizarmos, mais o associado tem resultado”.
A compra coletiva fortalece as cooperativas e
quem acaba se beneficiando desse sistema é o
cooperado. O caminhoneiro Félix Mesacasa é sócio da Vale Log há dez anos. Ele cita várias vantagens em ser associado da cooperativa de
Transporte, como a segurança de ter um volume
de carregamentos garantido mensalmente. Quanto
aos benefícios da parceria com a Rede Transporte,
Félix Mesacasa é taxativo: “Baixa muito o nosso
custo na estrada. Eu gasto 8% a menos na aquisi-

RAMO TRANSPORTE
Um dos 13 ramos do cooperativismo, o ramo
Transporte cresce e expande os seus negócios a
cada ano, cada vez mais ocupando espaço de des-

Shutterstock

ção de insumos mensalmente”.

taque e se consolidando como um modelo de negócio eficiente e atento às necessidades do mercado.

Segundo

dados

da

Expressão

do

Cooperativismo Gaúcho 2017, Ano-base 2016, o ramo Transporte no RS possui patrimônio líquido de
R$ 36,4 milhões, com R$ 74,4 milhões em ativos e
imobilizado no valor de R$ 15 milhões.
no Estado, 21 operam no transporte internacional
de cargas nos países do Mercosul e Chile. Os principais produtos transportados são: grãos, autopeças, produtos alimentícios e materiais para

Shutterstock

Entre as 56 cooperativas que integram o ramo

indústria.

O ramo Transporte foi o que
apresentou o maior crescimento no
faturamento no Rio Grande do Sul em
2016, registrando R$ 453,7 milhões, o
que representa um aumento de 25,30%
nos ingressos no comparativo com o ano anterior.
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LEGISLAÇÃO

Breves considerações sobre o entendimento
da Receita Federal acerca da incidência da
contribuição previdenciária sobre a receita
bruta nos chamados contratos de integração
RAFAEL TOFFANELLO
ADVOGADO ESPECIALISTA EM DIREITO DO ESTADO, DIREITO EMPRESARIAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL

A

Receita Federal do Brasil publicou a
Solução de Consulta COSIT nº 11, de 13 de
janeiro de 2017, dando conhecimento acerca do
seu entendimento sobre a incidência da contribuição previdenciária sobre a receita bruta (CPRB),
prevista nos incisos I e II do artigo 25 1 da Lei nº
8.212/1991, na hipótese da comercialização rural
realizada por associado produtor rural pessoa física ou segurado especial por intermédio de cooperativa agroindustrial.
A operação submetida à análise do fisco, nos
termos da referida Solução de Consulta, consiste
na produção e comercialização de ovos mediante
contrato de integração vertical, onde a

cooperativa fornece aos associados aves, rações e
medicamentos. O associado, por sua vez, entrega
posteriormente a produção de ovos para comercialização pela sua cooperativa. Em razão do pacto
previamente avançado, parte da produção de ovos
cabe à cooperativa e parte ao associado produtor
rural. Abaixo conceito legal de integração vertical
extraído do artigo 2º, inciso I, da Lei nº 13.288/2016:
“Art. 2o Para os efeitos desta Lei, entende-se
por:
I - integração vertical ou integração: relação
contratual entre produtores integrados e integradores que visa a planejar e a realizar a

1 Lei 8.212/1991. ( Redação anterior a alteração promovida pela Medida Provisória nº 793/2017) “Art. 25. A contribuição do empregador rural pessoa física, em substituição à contribuição de que tratam os incisos I e II do art. 22, e a do segurado especial, referidos, respectivamente, na alínea
a do inciso V e no inciso VII do art. 12 desta Lei, destinada à Seguridade Social, é de:
I - 2% da receita bruta proveniente da comercialização da sua produção;
II - 0,1% da receita bruta proveniente da comercialização da sua produção para financiamento das prestações por acidente do trabalho.”
24

SESCOOPRS.COOP.BR • ABR/MAIO/JUN • 2017

INTERAÇÃO COOPERATIVISTA PARA UM MUNDO MELHOR

produção e a industrialização ou comercialização de matéria-prima, bens intermediários
ou bens de consumo final, com responsabilidades e obrigações recíprocas estabelecidas em contratos de integração;”
Por força do disposto no parágrafo único do artigo 1º da Lei nº 13.288/2016, a operação realizada
mediante o contrato de integração vertical configura ato cooperativo, nos exatos termos do artigo
79 da Lei nº 5.764/1971. Abaixo segue reproduzido
mencionado artigo 1º da Lei nº 13.288/2016:
“Art. 1o Esta Lei dispõe sobre os contratos de
integração vertical nas atividades agrossilvipastoris, estabelece obrigações e responsabilidades gerais para os produtores integrados e os integradores, institui mecanismos
de transparência na relação contratual, cria
fóruns nacionais de integração e as
Comissões para Acompanhamento,
Desenvolvimento e Conciliação da
Integração - CADEC, ou similar, respeitando
as estruturas já existentes.
Parágrafo único. A integração vertical entre cooperativas e seus associados ou entre
cooperativas constitui ato cooperativo, regulado por legislação específica aplicável
às sociedades cooperativas.” (grifou-se)
Diante disso, a cooperativa consulente submeteu ao fisco seu entendimento de que a incidência
da CPRB dar-se-ia somente sobre a parte da produção relativa ao associado produtor rural, ou segurado especial, enquanto a parcela da cooperativa seria considerada ato cooperativo nos termos
do parágrafo único acima reproduzido.
Em que pese referida disposição legal, notadamente no que tange a configuração de ato cooperativo, a Solução de Consulta COSIT nº 11/2017 assentou que a norma extraída do parágrafo único
do artigo 1º da Lei nº 13.288/2016 busca afastar a
figura do contrato de integração entre cooperativa
e associado, para então prevalecer a relação de
natureza “institucional da cooperativa.” Em sua
forma peculiar de interpretar os dispositivos legais
em debate, a Receita Federal entendeu, indevidamente, que as disposições da Lei nº 13.288/2016
não se aplicariam às cooperativas. Com o nítido interesse arrecadatório, conclui que por se tratar de
ato cooperativo toda a receita da comercialização
da produção deveria ser submetida à incidência da
CPRB a cargo do produtor rural pessoa física ou
segurado especial afastando, assim, as particularidades do contrato de integração vertical.
Ora, com o entendimento do fisco não é possível concordar, pois tal interpretação não encontra
abrigo na Lei nº 13.288/2016, muito menos na Lei
nº 5.764/1971 e na Constituição Federal, sem prejuízo da constitucionalidade das normas

impositivas tributárias em debate e que não é objeto da presente análise.
Inicialmente importante destacar que o parágrafo único, artigo 1º, da Lei nº 13.288/2016, em
nenhum momento criou vedação ou restrição da
realização do contrato de integração vertical entre cooperativa e associado ou entre cooperativas. Muito pelo contrário, o legislador teve o devido cuidado em observar a configuração de ato
cooperativo quando no contrato de integração figurar uma sociedade de pessoas. Outrossim, pelo
princípio da dupla identidade do cooperado, em
que figura como sócio e cliente da cooperativa ao
mesmo tempo, é plenamente possível a realização
de tal contrato de integração vertical com todos
os elementos e características previstos na
Lei nº 13.288/2016.
A referência legal no sentido de que a integração vertical entre cooperativa e associado constitui ato cooperativo, tem por finalidade única e exclusiva de se dar o devido tratamento tributário
advindo dos artigos 79 e 111 da Lei nº 5.764/1971, os
quais, conforme já reiteradas vezes reconhecido
pelo Superior Tribunal de Justiça, são traduzidos
pela não incidência tributária sobre os ingressos
de recursos na cooperativa.
O entendimento do fisco leva a uma interpretação inconstitucional da Lei nº 13.288/2016, na medida em que recomenda tratamento mais gravoso e
prejudicial, desestimulando a organização da atividade agrossilvipastoril através de sociedade cooperativa, o que fere o disposto no parágrafo 2º, art. 174,
da Constituição Federal.
Além disso, a incidência da CPRB, a cargo do
associado produtor rural pessoa física ou segurado
especial, sobre a totalidade da comercialização da
produção realizada pela cooperativa, ofende os
princípios da capacidade contributiva e da proporcionalidade, em face dos quais o gravame fiscal
deve ser diretamente proporcional à riqueza evidenciada em cada situação. Por fim, ao incidir o tributo sobre a totalidade da comercialização realizada pela cooperativa, e não sobre a efetiva receita
auferida pelo associado, há um descompasso na
base de cálculo da referida contribuição cujo impacto financeiro recai sobre o associado.
Em suma, extraem-se as seguintes conclusões
no sentido de afastar a Solução de Consulta COSIT
nº 11/2017: a) não há qualquer impedimento legal
para a formalização de contrato de integração vertical entre cooperativa e associado, de modo que
é válida a divisão contratual de parte da produção
para a cooperativa e parte para o associado; b) a
parcela da produção da cooperativa está ao abrigo
da não incidência tributária, por configurar ato
cooperativo; c) submete-se à incidência da contribuição previdenciária sobre a receita bruta do associado, mediante recolhimento pela cooperativa,
somente a parcela que efetivamente representar
receita para o associado e não a totalidade da
comercialização.
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Rosa Ana Bisinella

PERFIL

Presidente da Cooperativa Nova
Aliança, Alceu Dalle Molle
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NESTA EDIÇÃO O PERFIL DE LIDERANÇA É DO PRESIDENTE DA COOPERATIVA
NOVA ALIANÇA, ALCEU DALLE MOLLE, SUPLENTE NO CONSELHO
ADMINISTRATIVO DO SESCOOP/RS

Associado antes de ser
dirigente

Aos 50 anos de idade, lembra com orgulho a

Tenho propriedade em falar,

trajetória de menino do interior que estudou da

por ter passado por isso. Colhi

primeira até a quarta série perto de casa, no co-

uva, plantei parreira, senti as

período percorria a pé os seis quilômetros até a

légio João Spadari Adami, e que depois desse

dores do quanto é difícil cultivar

Escola Santo Antônio. Neto de associado da coo-

um quilo de uva. Não preciso um

dar dos parreirais. Uma das lembranças desse

perativa Aliança desde 1942, ajudava o tio a cui-

sócio vir me dizer. Eu produzia

tempo é carregar com a “eslita” (carroça puxada

quando não tinha esse

rais. Com oito anos, ajudava carregando as man-

por uma mula) a uva colhida para fora dos parrei-

maquinário e tecnologia de hoje.

gueiras para passar o sulfato de cobre nas parrei-

Muitas vezes eles colocam isso

dado às dornas, uma espécie de pipa de madeira.

como se eu não soubesse. Sei o
que um associado sofre. Pegava

ras e lembra de rolar nos “bigunchos”, nome
Tudo isso aliado ao estudo, coisas típicas de uma
criança do interior de Caxias do Sul na década de
70. Da infância, destaca também a lida com gado

equipamentos de vinte quilos,

de corte com o tio, e o moinho e a madeireira

EPIs e trabalhava um dia inteiro.

reside onde nasceu, e não larga os afazeres do

Sei do outro lado a angústia que
o associado tem, de receber um
preço justo. Vivi isso na carne”.

com o pai, já que moravam todos juntos. Até hoje
campo. Como passatempo, planta feijão e milho,
cria galinhas e leitões e também cuida da horta.
Aos 16 anos, foi trabalhar no lanifício São
Pedro, em Galópolis, época em que estudava à
noite. Um ano depois, voltou para casa e iniciou
a ampliação dos parreirais, tempo em que a fa-

O

filho do seu Elias e da dona Maria Helena
Dalle Molle, Alceu Dalle Molle, é o mais

velho de quatro irmãos e lida com a uva desde
que nasceu. Ele não se vê trabalhando em outra

mília também trabalhou com reflorestamento e
uva do Japão. O projeto de um alambique, iniciado naquela época, está prestes a ser retomado pelos filhos. Aos 27 anos Alceu casou com
Eliana Tisott Dalle Molle, com quem tem três fi-

área que não o cooperativismo, pelo viés so-

lhos, Stephanie, Guilherme Victório e Gustavo

cioeconômico. Natural da Terceira Légua, loca-

Aurélio (os dois últimos gêmeos). Na mesma

lidade no interior de Caxias do Sul, reconhece

época do casamento, Alceu entrou na faculdade

no tio Aurélio Giácomo Dalle Molle, que faleceu
ano passado aos 89 anos, um segundo pai. Ao
falar da vivência com o tio Aurélio, o presidente
da Cooperativa Nova Aliança se emociona. “Tive

de Administração de Empresas, quando foi convidado pela diretoria da Aliança para trabalhar
na cooperativa, onde era conselheiro fiscal. Em
fevereiro de 1997 entrou na cooperativa como
auxiliar administrativo e em 1998 foi eleito pre-

o privilégio de ser criado por dois pais”,

sidente, num momento que a cooperativa passa-

recorda.

va por dificuldades.
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E aquele negócio foi se
arrastando, não andava. E a crise
apertando. Lá pelas tantas em
uma reunião eu disse: esse projeto
é como se fosse a concepção de
uma omelete. Para entrar tem que
ser por completo. Assim, em uma
reunião com quinze 15
cooperativas, seis resolveram fazer
parceria. No final do processo,
restaram cinco cooperativas que
formam hoje a Nova Aliança”

itinerantes, onde os dirigentes conheciam as ou-

Hoje dirigente cooperativista, sabe se colocar

lizar o projeto. “Era uma grande concentradora

no lugar do associado e dimensionar o valor que a

para mais de 100 milhões de quilos de uvas. E

cooperativa tem para ele e sua família. “Eu tenho

aquele negócio foi se arrastando, não andava. E

propriedade em falar, por ter passado por isso.

a crise apertando. Lá pelas tantas em uma reu-

Colhi uva, plantei parreira, senti as dores do quan-

nião eu disse: esse projeto é como se fosse a con-

to é difícil cultivar um quilo de uva. Não preciso um

cepção de uma omelete. Para entrar tem que ser

sócio vir me dizer que é difícil. Eu produzia quando
não tinha esse maquinário e tecnologia de hoje.
Muitas vezes eles colocam isso como se eu não
soubesse. Isso é importante porque eu sei o que
um associado sofre. Pegava equipamentos de vinte quilos, EPIs e trabalhava um dia inteiro. Sei o
quanto é duro e difícil. Sei do outro lado a angústia
que o associado tem, de colher a uva, receber um
preço justo. Vivi isso na carne”, fala emocionado.
Fã de futebol, um de seus passatempos, o torcedor e conselheiro do Juventude recorda os momentos que trabalhava embaixo dos parreirais,
quando algumas vezes se queixava do preço da uva
e o que poderia mudar aquele cenário. Mas pondera que em momento algum sua crença no cooperativismo foi abalada. “Nunca pensamos em mudar
de cooperativa ou mudar de sistema, poderíamos
tentar mudar o que estava sendo feito”, constata.

O SURGIMENTO DA NOVA ALIANÇA
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tras cooperativas, com a criação de vínculos.
Dalle Molle observa que em 2008 as cooperativas começaram a viver a crise do setor vitivinícola. “O dirigente da Cooperativa São Pedro,
Itacir Pellizzer, ligou perguntando como estava o
mercado do suco, pois eles tinham um investimento em tanques de inox para vinho em vista.
Eu disse para ele segurar e fazermos conjuntamente tanques de suco. Eu já pensava em uma
parceria, em fazer em conjunto”, recorda. A partir
dessa conversa começou a ideia de um projeto
maior, entre a Aliança, São Pedro e Pradense.
“Começamos a construir esse modelo, e no meio
do caminho pensamos que isso poderia ser maior
ainda. Não podemos ser egoístas, esse projeto
poderia ser de todas as cooperativas”, frisa.
Assim, através da Fecovinho, começaram a idea-

por completo”. Com esse exemplo, o líder cooperativista passou a mensagem para os demais. Ou
entravam de corpo e alma no projeto ou estariam
fora. Isso foi um divisor de águas. Assim, em uma
reunião com quinze 15 cooperativas, seis resolveram fazer parceria. No final do processo, restaram cinco cooperativas que formam hoje a Nova
Aliança (Cooperativa Aliança e Cooperativa São
Victor, de Caxias do Sul; Cooperativa São Pedro
e Cooperativa Santo Antônio, de Flores da Cunha;
e Cooperativa Linha Jacinto, de Farroupilha).
Alceu relata orgulhoso o momento mais importante da concepção da nova cooperativa,
quando os dirigentes das cinco cooperativas
abriram mão do poder. Nos primeiros quatro
anos foram mantidos os cinco dirigentes como
diretores dessa nova organização, que depois
passaram a integrar o conselho administrativo.
“Temos uma fusão política e uma incorporação
técnica .

É

um

processo

em

evolução.

Após análises de cenários e viagens de estu-

Construímos essa planta, com mais de 90 mi-

dos, Alceu fez parte de um grupo que percebeu

lhões de reais de investimentos e estamos aqui

uma tendência no mundo na diminuição do nú-

correndo atrás desse sonho”, conclui. Sonho de

mero de cooperativas, com o fortalecimento das

muitos associados que está sendo conduzido

remanescentes. Cita o trabalho da Fecovinho e

por um idealista, que acredita na capacitação

a aproximação das diretorias das cooperativas.

dos empregados, na renovação das lideranças

O primeiro passo para a fusão foram reuniões

nas cooperativas e na gestão por resultados.
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1942

Seu avô associa-se à Cooperativa Aliança

1967

Nasce na Terceira Légua, interior de Caxias do Sul

1983

Aos 16 anos, foi trabalhar no lanifício São Pedro, em
Galópolis. Um ano depois, retorna à Terceira Légua

1994

Casou com Eliana Tisott Dalle Molle

1997

Inicia como auxiliar administrativo na Cooperativa
Aliança

1998

Conselheiro fiscal da Cooperativa Aliança, é eleito
presidente

2010

Fusão das cinco cooperativas com o surgimento da Nova
Aliança

2014

A Nova Aliança inaugura sua moderna planta industrial, em
Flores da Cunha
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ARTIGO

O Cooperativismo como
estratégia de valor agregado
JACQUELINE AUBEL
PUBLICITÁRIA (UNIVERSIDADE FEEVALE), COM ESPECIALIZAÇÃO EM COOPERATIVISMO (UNISINOS),
CURSANDO MBA EM GESTÃO DE COOPERATIVAS VITIVINÍCOLAS (ESCOOP)

O

30

cooperativismo

é

um

m ovim e nto

As cooperativas, na busca da sua eficiência como

socioeconômico com base no bem-estar

dimensão econômica, competem com grandes mar-

social, promovendo uma melhor distribuição de

cas no mercado. Ao mesmo tempo em que buscam

renda e contribuindo para um desenvolvimento

seus espaços, se diferenciam das empresas mer-

mais sustentável, ao mesmo tempo em que atua

cantis por seus princípios e valores. O diferencial

no sentido de suprir as necessidades econômicas

competitivo que as cooperativas possuem para in-

e sociais de seus associados. E a cooperativa é o

fluenciar os consumidores é sua atuação na cadeia

instrumento que viabiliza o acesso da matéria pri-

produtiva, o que as diferenciam do mercado formal,

ma transformada ou o produto de seus associa-

onde o foco está exclusivamente no lucro, tornan-

dos ao mercado.

do invisíveis os aspectos socioeconômicos.
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Vale ressaltar que as cooperativas buscam se dife-

cooperativismo, representado pelos dois pinheiros,

renciar neste mercado que se encontra cada vez

era o único elemento que representava o movimen-

mais competitivo, porém, a maioria não utiliza o

to. Porém, a Aliança Cooperativa Internacional (ACI)

que as tornam o diferencial das demais empresas,

está empenhada em construir uma identidade glo-

que são seus selos ou símbolos do cooperativismo.

bal cooperativa para alinhar com o que os diferen-

É necessário demonstrar que se posicionar como

ciam de outras formas de negócio.

cooperativa no mercado, através dos selos, pode

Conforme a ACI, o cooperativismo está representa-

transformar-se em valor agregado, devido ao fato

do pelas siglas COOP, que se justifica da seguinte

do cooperativismo promover uma economia que

forma: são símbolos do movimento cooperativo que

responde aos anseios dos consumidores por pro-

ajudam a diferenciar uma cooperativa de uma em-

dutos que valorizam as pessoas que estão envolvi-

presa privada. E estudos demonstram que a proce-

das em toda a sua cadeia produtiva e que respei-

dência do produto tem sido um valor agregado

tam os valores éticos.

apreciado pelos consumidores. Como consumido-

É necessário incentivar o maior número de coope-

res, precisamos levar em consideração que o ato de

rativas a aderirem o selo de valor agregado, para

consumo não é apenas econômico, mas também

fortalecer a cultura e a identidade do movimento

ético e político, e está relacionado ao nosso modo

cooperativista em todo o mundo. O símbolo do

de vida.
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Leonardo Machado

ESPAÇO ESCOOP

Lançamento Interno do
Dia C acontece na Escoop

Colaboradores do Sistema Ocergs-Sescoop/RS participaram do lançamento da terceira edição do Dia de Cooperar
realizada no Rio Grande do Sul

C

ooperativas gaúchas já estão prontas para a

E como o objetivo de 2017 é tornar as ações

campanha do Dia de Cooperar 2017, realizan-

em projetos que tenham perenidade, o pesquisa-

do ações e inscrevendo seus projetos. Porém, os

dor Benedito Nunes mostrou como as atitudes

funcionários da casa não podiam ficar de fora e tam-

simples são capazes de transformar vidas. Para

bém foram agraciados com um lançamento exclusi-

ele, o trabalho voluntário abre a cabeça das pes-

vo para eles. No encontro, os participantes puderam

soas para o mundo. “Neste trabalho, o participan-

relembrar alguns cases de sucesso do ano passado,

te conhece pessoas e vive realidades distintas.

ter acesso aos números e também traçaram novas

Isso é expandir os horizontes e conquistar uma

metas para o trabalho voluntário que vão realizar em

nova visão de mundo. É como um intercâmbio,

parceria com as cooperativas ao longo deste ano.

porém, gratuito, ótimo para desenvolver novas

O presidente do Sistema Ocergs, Vergilio
Perius, relembrou que na celebração do ano pas-
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atividades e conhecer talentos que até certo tempo estão escondidos”, relembra.

sado, os beneficiados saíram com sorrisos estam-

Segundo o consultor, trabalhar apoiando o ou-

pados nos rostos e que as cooperativas são multi-

tro é também levado muito à sério quando o as-

plicadoras de felicidade e esperança. “O bem é

sunto é apresentação de um currículo. “Ser volun-

algo que contagia e a celebração do ano passado

tário faz com que o currículo social e também

foi o combustível para querermos ainda mais. Nós

profissional ganhe visibilidade. Isso significa que

tivemos mais de 6 mil voluntários em 2016 e 190

quem amplia o círculo de correntes que fazem o

cooperativas. O desafio para aumentarmos esse

bem, estimula práticas saudáveis de cooperação e

número está lançado e contamos com quem é da

atrai coisas boas, como a socialização”.

casa para incentivar os outros cooperados a con-

Para Benedito Nunes, todos devem estar uni-

tinuar”. O dirigente ainda ressaltou que há muito o

dos e resolver os problemas da comunidade e não

que mudar. “Somos grandes motivadores do Dia C.

apenas amenizar algumas situações. “Devemos

Esse é o momento de darmos as mãos e trabalhar-

transformar ações pontuais em verdadeiros pro-

mos juntos. O programa já é irreversível na história

jetos estruturados em prol da comunidade para

do cooperativismo”, completou.

então, gerar benefícios constantes”, finalizou.
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Rafaeli Minuzzi

TURMA DA
GRADUAÇÃO VISITA A
DÁLIA ALIMENTOS

Com o objetivo de ter uma
vivência maior com a
prática do cooperativismo,
36 estudantes da graduação
em Gestão de Cooperativas,
das disciplinas de
Governança Corporativa e
Mercados e Negociação
Cooperativa, acompanhados
do professor Ernesto Enio
Budke Krug, visitaram no
dia 19 de maio a Dália
Alimentos – Cosuel.
Durante o roteiro, os alunos
conheceram o Museu de
História da Cosuel, o espaço
gourmet, a sede
administrativa da
Cooperativa, a Indústria de
Laticínios, o Condomínio
Leiteiro, a área de varejo e o
supermercado da
Cooperativa em Arroio do
Meio.

ATIVIDADE DE
NIVELAMENTO

A Escoop disponibiliza aos
seus alunos a oportunidade
de atividades de
nivelamento em planilhas do
Microsoft Excel e manuseio
da calculadora financeira HP
12c. Os interessados devem
encaminhar e-mail para
secretaria@escoop.edu.br.
As atividades ocorrem no
Laboratório de Informática
da Escoop, nas sextas-feiras,
das 18h às 19h, com o
professor Gerônimo Grando.
A participação é voluntária
e sem custo.

IV EBPC

O Sistema OCB, para
estimular e valorizar a
produção de trabalhos por
professores e estudantes,
realiza o 4º Encontro
Brasileiro de Pesquisadores
em Cooperativismo (EBPC),
com o tema “Desenvolvendo
Negócios Inclusivos e
Responsáveis: Cooperativas
na Teoria, Política e Prática”.
Os trabalhos são vinculados
a um dos quatro eixos
temáticos abaixo: Identidade
e Educação; Quadro Legal;
Governança e Gestão;
Capital e Finanças.

Comitiva de Mato
Grosso visita a Escoop
A

Escoop recebeu no dia 9 de maio a visita de mais uma comitiva de 24 alunos do curso de Especialização Gestão em
Cooperativas, promovido pelo Sistema OCB/MT, através do Serviço
Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo no Estado de Mato
Grosso. A viagem fez parte do Módulo do MBA “Visita Técnica –
Vivências em Cooperativismo” e teve como objetivo proporcionar
aos alunos vivenciar experiências do mundo cooperativo, através de
viagens e palestras, buscando uma compreensão e análise do
cooperativismo.
O grupo assistiu a palestra do presidente do Sistema OcergsSescoop/RS, Vergilio Perius, que discorreu sobre “A Expressão do
Cooperativismo Gaúcho”. Ao falar da parceria com o Mato Grosso,
ele ressaltou que o cooperativismo parte do conhecimento e educação cooperativa, e que isso está sendo construído com a parceria
entre os dois estados.
Na sequência, o diretor geral da Escoop, Derli Schmidt, explanou sobre as diretrizes e estratégias na Formação Profissional. No encerramento do evento, o superintendente do Sistema OCB/MT, Adair Mazzotti,
recebeu uma homenagem do Sistema Ocergs-Sescoop/RS pela sua dedicação em prol do ensino cooperativista.

Alunos promovem
Trote Solidário

Para recepcionar os calouros 2017, os alunos da Graduação da
Escoop 2016 realizaram um trote que envolve cooperação, visando
proporcionar o bem comum. Dessa forma, a turma 2017 organizou-se
em duas equipes e cada uma indicou uma instituição para receber as
arrecadações da ação.
Após a arrecadação de alimentos não perecíveis, roupas e cobertores, a equipe vencedora entregou 70% do total arrecadado à
Cooperativa CrêSer – Pais e Filhos Especiais, totalizando mais de
200 kg de alimentos e a segunda entregou 30% ao Centro
Comunitário da Vila Orfanotrófio I, totalizando 30kg de alimentos, 10
cobertores, 240 peças de roupas e 96 pares de meias infantis.
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Feitas para durar: o que
nos tornam visionárias?
PROFº. ME. DEIVID ILECKI FORGIARINI

PROFª. ME. CINARA NEUMANN ALVES

PROFESSOR DO NÚCLEO DE PESQUISA DA ESCOOP

PROFESSORA DE HISTÓRIA E DOUTRINA DO COOPERATIVISMO DA ESCOOP

O

livro “Feitas para Durar: Práticas bem-sucedidas de empresas visionárias” é o resultado
de uma longa pesquisa em cima das principais empresas dos EUA, que aponta as características e
princípios que são comuns às empresas visionárias,
as diferenciando das demais. Para fins de definição
da pesquisa, empresas visionárias são empresas
que: nasceram pelo menos antes de 1950; são líderes no seu setor; deixaram a sua marca no mundo;
tiveram várias gerações de executivos e passaram
com ciclos de vida de produtos e/ou serviços.
Com mais de 1600 empresas investigadas e um
processo metodológico robusto foi possível construir o grupo de empresas denominadas como visionárias. Porém, para compreender o que estas empresas tinham de destaque, os autores Collins e
Porras (que tiveram o apoio de 20 pesquisadores da
34
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Universidade de Stanford) construíram um grupo de
pesquisa de comparação com empresas de sucesso
também. (Tabela a seguir).
Em geral o que se observa é que todas são empresas de sucesso. Porém porque algumas empresas são vistas, inclusive por outras empresas, como empresas visionárias? Entre outros fatores,
para esse artigo, destacamos aquele que é o centro de toda esta obra:
“Preservar o núcleo &
Estimular o progresso”.
Preservar
Núcleo
Como os próprios autores
versam é a genialidade do &
o grande destaque dado a
essa questão. Essas empreEstimular
Progresso
sas não tinham como único
objetivo o lucro, antes de

INTERAÇÃO COOPERATIVISTA PARA UM MUNDO MELHOR

Empresa
Visionária

Empresa de
Comparação

Empresa
Visionária

Empresa de
Comparação

Wald Disney Columbia

Citicorp

Chase Manhattan Hewlett-Packard

Texas Instruments

American
Express

Wells Fargo

Ford

GM

IBM

Burroughs

Boeing

McDonnel Douglas General Eletric

Westinghouse

Johnson & Johnson Bristol-Myers Squibb

Empresa Visionária

Empresa de
Comparação

Philip Morris RJR Nabisco

Procter & Gamble Colgate

Marriot

Howard Johnson

Wal-Mart

Ames

3M

Norton

Merck

Pfizer

Motorola

Zenith

Nordstrom

Melville

Sony

Kenwood

gerar o lucro essas empresas buscavam atingir
seus objetivos de formação.
A grande questão das empresas visionárias é
aquilo que pode ser chamado de filosofia da empresa, o credo da empresa, finalmente, os princípios da
empresa. É o que dá a identidade da empresa. A
Sony foi fundada no imediato pós-guerra (1945) e ao
contrário do que se possa imaginar não esteve na
mente de seus fundadores que o grande objetivo seria ter uma empresa que gerasse milhões de lucro e
sim uma empresa que criasse produtos inovadores e
que de fato resolvessem problemas diários das pessoas. O lucro aconteceria naturalmente. Essa é a diferença, o lucro, para essas empresas, é na verdade
o termômetro de qual bem estão realizando aquilo
que a sua identidade, seus princípios, se propõe.
A empresa cooperativa, como alguns autores
chamam, também tem em sua gênese princípios e
valores que antecedem as sobras. Os sete princípios
do cooperativismo orientam a formação da cooperativa. Cada cooperativa, quando formada, tem na
sua gênese as necessidades e ambições dos seus
cooperados, tem como propósito atender as necessidades econômicas dos mesmos, mas também
atende a objetivos sociais dos cooperados e da comunidade, sendo uma instituição coletiva. Porém,
ao passar dos anos, com o desenvolvimento da cooperativa, o número de associados vai aumentando,
a produção e o faturamento também, surge a necessidade de expansão e mudanças na estrutura
administrativa e esses princípios, aqueles objetivos
iniciais, o seu credo, se mesclam aos objetivos econômicos e alguns questionamentos despontam.
Devemos ser fiéis aos nossos princípios ou obter
mais sobras? Devemos ser fiéis ao nosso compromisso com a comunidade ou gerar mais resultados
para o meu cooperado? Devemos desenvolver nossas estruturas democráticas ou potencializar nossas
técnicas de gestão? Para os autores Collins e Porras
as empresas visionárias não entendem essas questões de forma excludente, pelo contrário, elas são
reforçadoras umas das outras. O desafio para ser
uma empresa visionária é buscar a excelência em
ambos os lados, metaforicamente aqui postos como
Yin-Yang. E como fazer com que esses lados se
mantenham em equilíbrio?

O quinto princípio do cooperativismo nos traz a
premissa da educação cooperativa, que vem a ser o
conjunto de ensinamentos que trabalham os valores,
princípios e normas do cooperativismo (SCHNEIDER,
2010). Mas muito além deste processo, também é papel da educação cooperativa realizar a retroalimentação dos objetivos e metas da própria cooperativa entre
os dirigentes, executivos e demais cooperados. Os pioneiros de Rochdale tinham nas suas diretrizes iniciais a
realização periódica de assembleias afim de discutir os
objetivos da sociedade, para além da prestação de
contas e distribuição de sobras. Essas discussões evitavam a dispersão e mantinham a sinergia entre objetivos sociais e econômicos. Assim, o processo de retroalimentação (educação) em uma cooperativa
garante o equilíbrio Yin-Yang. É refletindo sobre nossas
origens, nossas bases e nossos objetivos futuros que
não nos perdemos na busca apenas pelas sobras.
Gostamos de fazer uma metáfora entre o refrigerante e o suco. A empresa é o refrigerante e a
cooperativa é o suco. Ambos são atrativos, ambos
matam a sede, qual a diferença? De imediato parece que o refrigerante é melhor, é mais gostoso, é
mais fácil de consumir. Mas e no longo prazo? São
tantos os problemas que causam: excesso de açúcar, a falta de nutrientes e inúmeros outros fatores
de conhecimento público que afetam a nossa saúde. O suco, por outro lado é natural, vem da fruta,
não é algo que fora constituído artificialmente, quimicamente e normalmente é de característica regional. As empresas de refrigerantes atentas a isso
criam as versões zero, as versões Stevia, versão
light, diet, entre outros, mas por mais que um refrigerante tente minimizar o seu impacto na saúde
das pessoas ele nunca conseguirá fazer o mesmo
bem que faz o suco, porque a suas naturezas são
diferentes, os seus princípios são diferentes.
É justamente essa natureza diferente que rege
a diferença da cooperativa para a empresa tradicional. A cooperativa tem no seu bojo histórico a
marca indelével de ser criada para servir aos cooperados que a criaram. A sua função econômica
está a serviço da sua função social. Os princípios
rochdaleanos são a natureza, a filosofia, o credo da
cooperativa é o que faz dela suco e não refrigerante, é o que faz dela uma empresa visionária e não
uma simples empresa de comparação.
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atuação
C om
destacada frente
aos agricultores
gaúchos, o deputado
Alceu Moreira sempre
teve forte atuação em
defesa do setor
produtivo, em especial,
o leiteiro, pulverizado
em todo o RS e em
muito atendido através
das cooperativas. Foi o
autor da política
nacional do leite,
marco para a cadeia
produtiva. Defensor do
cooperativismo e
membro atuante da
Frencoop, ele também
defende a agricultura
familiar, como nas
regulamentações das
produções de sucos,
polpas e queijos
artesanais e coloniais,
do setor da erva-mate,
com a autoria de
inúmeros projetos, e de
todo e qualquer cultivo
semeado em solo
gaúcho. Alceu Moreira
também foi
responsável pelo fim
do emplacamento de
veículos agrícolas,
medida essa que
oneraria o setor rural.
Aos 63 anos, natural de
Terra de Areia (antigo
distrito de Osório), foi
reeleito em 2014 como
o deputado federal
mais votado do
PMDB/RS, com mais
de 152 mil votos.
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ALCEU MOREIRA
Deputado federal integrante da diretoria de
Assuntos Econômicos da Frencoop Federal

Uma voz
forte na
defesa do
cooperativismo
O senhor é um parlamentar atuante na Frencoop
federal. Como integrante da diretoria, como vê a
atuação da Frente no Congresso nacional?
É importante frisar que o cooperativismo é um instrumento
coletivo de solução consolidado pelo profissionalismo e
confiança conquistados junto aos associados e à sociedade. E
a Frencoop tem um papel fundamental para o fortalecimento
do setor tanto no Congresso como junto ao governo. Isso porque a Frente Parlamentar de Apoio ao Cooperativismo, composta por mais de 200 deputados e senadores, dá voz política
ao movimento cooperativista, mantendo vivas as suas agendas
de interesse.

O senhor possui uma atuação de destaque junto às
cooperativas agropecuárias, em especial as do setor
leiteiro. O que podemos destacar disso?
Se a cadeia leiteira está preservada no Brasil, mesmo tendo
enfrentado uma série de crises e períodos de desinteresse
pelos governos, isso se deu pela força do cooperativismo. O
INTERAÇÃO COOPERATIVISTA PARA UM MUNDO MELHOR

A organização do sistema
cooperativo não deixa a desejar
em nada às empresas, logo não
tem porque haver restrição no

Seu mandato tem forte vinculação com o
setor produtivo, em especial em defesa da
agricultura familiar. Como vê o
cooperativismo agropecuário gaúcho e em
quais demandas o senhor tem atuado em
Brasília nessa defesa?

acesso ao crédito do BNDES.

O cooperativismo é o grande catalisador desse

As cooperativas são altamente

vas, consegui, através de projeto de minha autoria,

processo. No mandato, para citar algumas iniciati-

consolidadas, responsáveis e

não permitir o emplacamento e o licenciamento de

detentoras de quaisquer

ao produtor, em especial, o pequeno. Era uma me-

veículos agrícolas, o que seria um custo absurdo

exigências. É um ponto para se

dida arrecadatória, sendo que esses veículos pas-

avançar o debate”.

propriedades, logo não havia motivo para paga-

sam quase que a totalidade da vida útil dentro das
rem o mesmo que carros de passeio. Um projeto
de minha autoria garante descontos para as coo-

sistema cooperativo integrado possibilitou a manutenção da extensão rural, fez com que produtores mantivessem as matrizes e aperfeiçoassem
a produção. Como presidente da Subcomissão
do Leite e autor do texto da Política Nacional do
Leite abordei muitos dos anseios desse segmento em uma proposta que foi transformada em
projetos de lei e em iniciativas encaminhadas ao
governo. Foram mais de 100 pontos listados,
muitos deles vigentes desde então. Na época,
debatemos com produtores e representantes de
cooperativas em mais de 15 estados brasileiros e
também no exterior, onde conhecemos o trabalho de cooperativas de laticínios na Europa e
Oceania. Não podemos esquecer também da luta
frequente para barrar a importação predatória
de leite dos países vizinhos, em especial, o
Uruguai.

Enquanto deputado estadual, o senhor foi
secretário estadual da habitação e
trabalhou em conjunto com as
cooperativas habitacionais. Como vê a
situação habitacional hoje?

perativas de eletrificação, o que beneficia em
grande parte o morador rural. Também estou à
frente de uma série de regulamentações de produtos da agricultura familiar, onde podemos destacar
os queijos coloniais, os vinhos, o mel, os sucos e as
polpas. É impensável que no Brasil não se possa
vender um produto artesanal em outro Estado,
mesmo que feito com todo o rigor sanitário e cuidado que sabemos que a agricultura familiar tem.
Vejo o caso recente dos queijos apreendidos em
pleno Rock in Rio por possuírem só a inspeção estadual. Outro ponto importante é o projeto de minha autoria, hoje no Senado, que estipula a implementação pelo governo de um Planejamento Rural
de Médio e Longo prazos, isso para dar mais garantias e atenção ao produtor, uma espécie de extensão do Plurianual.

As cooperativas sofrem a influência
negativa dos problemas de logística de
nosso país. Enquanto presidente da
Assembleia Legislativa do RS o senhor
levantou essa questão. O que se conseguiu
evoluir de lá até aqui?

Temos um grande déficit habitacional no Brasil.

Além dos gargalos logísticos enfrentamos um pro-

Superar isso passa pela parceria dos governos

blema pelo excesso de burocracia. Esses proble-

com as cooperativas habitacionais. Sou entusiasta

mas andam juntos. Embora o comércio exterior do

da criação de novas cooperativas e do resultado

país tenha crescido e se consolidado após a déca-

social que geram. Na época como secretário in-

da de 90, os investimentos não têm acompanhado

centivei a assinatura de convênios para construção

esse ritmo. Por mais que se tente, ainda falta muito

de moradias em todos os cantos do Estado.

para melhorar as matrizes modais, investimentos

Entregar as chaves da casa própria para quem não

em portos e ferrovias. Isso gera um custo logístico

tinha um lar seu é um sentimento que não tem co-

enorme, o que desagrega valor aos nossos produ-

mo medir e as cooperativas têm contribuído efeti-

tos e retira chances de competitividade. Felizmente

vamente nessa área.

é uma pauta em voga pelo governo, que tem
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Poucas entidades têm um papel tão
próximo e efetivo juntos aos associados
como o Sistema Ocergs-Sescoop/RS,
que consegue abranger o setor como
um todo, através da entrega de um
serviço que orgulha a todos”.
ciência que a recuperação econômica necessária ao país passa
também por uma logística mais eficiente.

O setor cooperativo carece de políticas públicas que o
fortaleçam. Na questão dos financiamentos, sofre de
uma competição desigual com empresas privadas. O
senhor vê no horizonte as cooperativas acessando
recursos nos moldes do BNDESPAR?
Com certeza. A organização do sistema cooperativo não deixa a
desejar em nada às empresas, logo não tem porque haver restrição no acesso ao crédito. As cooperativas são altamente consolidadas, responsáveis e detentoras de quaisquer exigências. É um
ponto para se avançar o debate.

Com financiamentos, poderíamos incentivar ainda mais
a agroindustrialização da produção dos associados das
cooperativas. Como vê esse processo, visto que a
vocação de nossos produtores está fortemente ligada
ao leite, suínos e aves?
É um processo natural, o acesso ao crédito e o investimento na industrialização. O profissionalismo do trabalho das cooperativas na
industrialização dos produtos agrícolas é impecável. Uma possibilidade que deve agregar valor aos produtos e renda aos
Divulgação gabinete deputado Alceu Moreira

produtores.

As cooperativas investem muito em assistência técnica e
extensão rural (Ater). O Sistema Ocergs-Sescoop/RS
trabalha em um projeto onde busca que o Estado possa
ressarcir esses investimentos, através de créditos
presumidos de ICMS. Como vê essa possibilidade?
Com total apoio e simpatia. Até porque, o investimento das cooperativas em extensão e assistência técnica faz com que esse trabalho imprescindível aos produtores chegue da porteira para dentro, onde muitas vezes o braço do governo não consegue chegar.

Como o senhor vê a atuação do Sistema OcergsSescoop/RS?
Com muito orgulho. Poucas entidades têm um papel tão próximo
e efetivo juntos aos associados. O sistema consegue abranger o
setor como um todo, através da entrega de um serviço que orgulha a todos, seja no desenvolvimento, organização ou promoção
das cooperativas.
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R

io Grande Cooperativo a cada edição

visitavam as instalações da cooperativa, e depois,

resgata e registra um fato histórico do

participavam de excursões para Porto Alegre,

cooperativismo gaúcho, pesquisado no acervo da

Sapucaia do Sul, Esteio, Bom Retiro do Sul e Rio

biblioteca da Escoop.

Grande. Naquele ano, 530 estudantes de 21 esco-

Na reportagem desta edição, o Jornal O

las participaram do projeto. Na foto destacada na

Interior, ano 17, n.808, p. 13, janeiro de 1992,

matéria do jornal O Interior, 42 estudantes visita-

aponta a preocupação do cooperativismo gaú-

vam a Ocergs e foram recepcionadas pela direto-

cho em assegurar a participação das crianças no

ria da Organização, que na época tinha à frente

movimento cooperativista. Intitulada Crianças

Hélio Zavatzki.

também aprendem viajando, relata o projeto

Pesquisa realizada pela bibliotecária da

Cooperativismo nas Escolas, desenvolvido pela

Escoop, Raquel Reis dos Santos. O Interior foi

Cooperativa Tritícola Panambi (Cotripal), de

uma publicação da Ocergs. Edições anteriores

Panambi. Através de seu departamento de comu-

encontram-se na biblioteca à disposição para

nicação, crianças de escolas do município

pesquisa.

PARA RECORDAR

Aconteceu no
Cooperativismo
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Divulgação Cooperativa Languiru / SIG Combibloc

C O O P E R AT I V I S M O D I G I TA L

LANGUIRU E SIG COMBIBLOC LANÇAM NOVA TECNOLOGIA PARA EMBALAGEM DE
LEITE, QUE PERMITE QUE CONSUMIDORES CONHEÇAM MAIS SOBRE A QUALIDADE
DO LEITE E A RASTREABILIDADE A PARTIR DO PROCESSO DE INDUSTRIALIZAÇÃO

Languiru investe em tecnologia
digital para garantir qualidade
A

Cooperativa Languiru, com sede em
Teutônia, é mais uma cooperativa gaúcha
que investe em tecnologia para entregar mais qualidade ao seu consumidor. Juntamente com a SIG
Combibloc, uma das líderes mundiais na fabricação de sistemas de envase e embalagens cartonadas assépticas para alimentos e bebidas, lançou
em 2017, uma linha de produtos lácteos em embalagem que permite o acompanhamento do processo de qualidade envolvido na captação da matéria-prima até a industrialização e comercialização do
leite Languiru.
A solução digital utiliza um QR Code exclusivo
por embalagem e outro por caixa, além de um código de barra por pallet, todos impressos durante
a fabricação dos produtos lácteos na Indústria de
Laticínios da Cooperativa Languiru. Esses códigos
garantem a rastreabilidade a partir da industrialização do leite até o ponto de venda, além de trazer informações sobre a qualidade da matéria-prima no seu processo de produção. Assim, você
pode comprovar a qualidade do leite, de forma rápida, prática e acessível do início ao fim.
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“A Cooperativa Languiru sempre primou pela
qualidade de seus produtos. O leite Languiru conta
com esse reconhecimento local e nacional. O segmento do leite representa cerca de 28% do faturamento bruto da cooperativa e a utilização desta
nova tecnologia nas embalagens UHT nos permite
mostrar aos consumidores que o leite Languiru é
diferenciado”,

destaca

o

presidente

da

Cooperativa, Dirceu Bayer.
A tecnologia armazena todo o histórico do produto a partir do início da industrialização, que posteriormente pode ser acessado pelos consumidores por meio de um aplicativo de leitura de QR
Code. A Languiru também passa a ter um sistema
de rastreabilidade a partir da indústria totalmente
automatizado, que permite ainda o monitoramento
completo das linhas de produção para otimizar o
gerenciamento da planta por meio de uma ferramenta específica de inteligência de informações.

Acesse e saiba mais:
http://www.qualidadedoinicioaofim.com.br/
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GERAÇÃO COOPERAÇÃO

COMO SÃO TOMADAS AS
DECISÕES NAS COOPERATIVAS?

No cooperativismo, o associado é que manda!
Nesse post, o Geração explica como funciona a
tomada de decisões nas cooperativas, trazendo a
importância da Assembleia Geral como órgão
soberano. Cada associado tem direito a voto e a
vontade da maioria é a que prevalece, o que reforça o
princípio do cooperativismo da “Gestão democrática
pelos associados”.

HISTÓRIA: AS ONDAS DO
COOPERATIVISMO

O Geração trouxe a história da primeira e segunda
ondas do cooperativismo. O blog conta sobre a
mobilização dos trabalhadores no século XIX contra a
exploração dos empresários que visavam lucrar mais
com o surgimento da Revolução Industrial. O
cooperativismo surgiu na época como uma alternativa
a esse sistema de exclusão social e concentração de
riqueza. A segunda onda do cooperativismo surgiu
com a globalização em meados do século XX, com a
Revolução Técnico-Científica. Novamente, exclusão
social e concentração de riqueza. E mais uma vez, o
cooperativismo apareceu para “salvar o dia”.

5 LIÇÕES QUE APRENDEMOS COM
O COOPERATIVISMO

Além de ser um modelo economicamente
eficiente, o cooperativismo também é importante na
luta contra a desigualdade, desempenhando um
papel fundamental na inclusão social e econômica da
comunidade. O Geração Cooperação preparou uma
lista com 5 ótimas lições que podemos aprender com
o cooperativismo: Juntos somos mais fortes; Gestão
democrática funciona; Mais inclusão, menos
desigualdade; Educação, formação e informação; e
Desenvolvimento das comunidades.

Acompanhe e participe do Geração:
Acesse o site e conheça mais projetos: geracaocooperacao.com.br
Curta a fan page: facebook.com/Geracaocoop

Mais de 77 mil curtidas

Siga o perfil: twitter.com/Geracaocoop
Assista aos vídeos: youtube.com/Geracaocoop

Ajude a construir um futuro mais cooperativo!
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Negociação coletiva e
cooperativismo: O solidarismo
representado pelo SindicatoOcergs nas relações coletivas
de trabalho
JOSÉ PEDRO PEDRASSANI
MESTRE EM DIREITO PROCESSUAL PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL (UFRGS), DOUTOR EM DIREITO DO TRABALHO PELA
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO (USP), ASSESSOR JURÍDICO DA OCERGS, MEMBRO DA CDAP E DA CEJT DA OAB/RS E MEMBRO-PESQUISADOR DO IBDSCJ

J
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á previa a CLT, desde a sua redação originá-

de que dessa conjugação normativa fossem extraí-

ria de 1943, a clara indicação de que a regu-

dos efeitos jurídicos equiparáveis ao da legislação

lamentação das relações de trabalho, tanto indivi-

estatal, seja na constituição de condições de tra-

duais quanto coletivas, nela encontrava seus

balho e retributivas que mantenham o justo equilí-

parâmetros fundantes, concedendo aos entes sin-

brio apregoado pela encíclica Rerum Novarum seja

dicais, notadamente os sindicatos profissionais e

na compreensão, coletiva e antecipada, do alcance

os sindicatos patronais, a faculdade de estabelece-

de conceitos legais pelos sindicatos profissional e

rem instrumentos normativos que refletissem os

patronal – evitando, assim, o surgimento de confli-

interesses dessas coletividades na construção da

tos individuais decorrentes da potencial diversida-

necessária harmonização entre trabalho e capital.

de interpretativa.

Aperfeiçoado esse conceito de negociação co-

É de indagar-se, porém, qual a correlação entre

letiva, com a sua inserção no âmbito das garantias

essas afirmações e o cooperativismo. A resposta é

constitucionais sociais, passou a Constituição

imediata: a reafirmação do SINDICATO-OCERGS co-

Federal de 1988 a acolher e orientar, com precisão,

mo o elemento integrador dos interesses coletivos
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das Cooperativas-empregadoras e como ente repre-

superação do modelo estatal de regulamentação do

sentativo desses interesses no âmbito da negociação

Direito do Trabalho pela implementação crescente

coletiva. Em suma, a concretização do solidarismo

e incisiva da especialização negocial decorrente da

próprio de nosso segmento, tão reconhecidamente

atuação das entidades sindicais, que considera, em

distinto, na sua origem, na Lei Federal 5.764/71.

sua essência, a realidade particular e diferenciada

A união e unidade constante de nossa associa-

de cada coletividade. Busca essa diretriz, a manu-

ção patronal, diferenciada pelos requisitos impera-

tenção de bom ambiente de trabalho produtivo

tivos da referida Lei Federal e daquelas sucessiva-

conjugado com a necessária segurança jurídica per-

mente editadas, encaminha a necessária atenção e

missiva da manutenção e aperfeiçoamento da ativi-

entendimento dessa perspectiva, a que o

dade econômica e na ordenação social.

SINDICATO-OCERGS está diuturnamente disponível a todas as Cooperativas-empregadoras.

Nesse quadro, e como constatada em nossa
realidade, o SINDICATO-OCERGS vem, de longa

Não se trata, aqui, de mera preocupação do

data, ativamente participando de ambientes nego-

SINDICATO-OCERGS de antecipar-se às alterações

ciais nas mais distintas localidades de nosso

que decorrerão da dita “modernização trabalhis-

Estado, primando pelo diálogo respeitoso e trans-

ta”, acaso aprovado, pelo Congresso Nacional, o

parente permissivo da formalização de diversas

PLC 28/17 e devidamente sancionado pela

convenções coletivas de trabalho.

Presidência da República.

Entende o SINDICATO-OCERGS, atento e com-

Compreende o SINDICATO-OCERGS, por inter-

prometido, que sua atuação representativa conso-

médio de estudos e avaliações, que em solo euro-

lida os anseios da categoria patronal, permanecen-

peu existe forte tendência – já incorporada em paí-

do vigilante na proteção e concretização dos mais

ses como Alemanha, França e Portugal – de

elevados interesses e ideais do cooperativismo.
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Reformulação
de Normas Contábeis
JOSÉ MÁXIMO DARONCO
MESTRE EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS – UNISINOS (2013); PÓS GRADUADO EM GESTÃO FINANCEIRA, CONTROLADORIA E AUDITORIA PELA FGV (2010); PÓSGRADUADO EM AUDITORIA E FINANÇAS PELO INSTITUTO CENECISTA DE ENSINO SUPERIOR DE SANTO ÂNGELO (2004); BACHAREL EM CIÊNCIAS
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CENÁRIO*

A

ICPC 14 implicará na reclassificação das quotas dos

aplicação da ICPC 14, tradução da IFRIC 2
e relacionada à IAS 32, nas sociedades coo-

perativas tem gerado intensa discussão entre os
normatizados, auditores, contadores, pesquisadores e representantes do movimento cooperativista.
No Brasil, apesar do posicionamento do Comitê de
Pronunciamento Contábil para a adoção da ICPC
14, o Conselho Federal de Contabilidade mantém o

cooperados do patrimônio líquido para o passivo
das entidades, caso o estatuto ou dispositivos legais não determinem a possibilidade da cooperativa recusar o resgate das cotas aos cooperados.
Como consequência, os índices econômico-financeiros sofrerão mudanças e isso poderá alterar a
imagem das cooperativas.

AVANÇOS

assunto em aberto, dando oportunidade para dis-

Desde novembro de 2010, quando o Comitê de

cussões e estudos sobre a questão. A adoção da

Pronunciamentos Contábeis, por meio da

* ICPC 14: Os Impactos dessa Norma Contábil nas Sociedades Cooperativas
PAOLA RICHTER LONDERO
Universidade de São Paulo
ARIOVALDO DOS SANTOS
Universidade de São Paulo
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Resolução CFC nº 1055/2005, aprovou a

nn As determinações contidas nesta interpretação

Interpretação Técnica ICPC 14, que estabelecia, ex-

se aplicam a todo o tipo de cooperativa, no que

pressamente, a classificação das quotas de capital

não for conflitante com as determinações de

social de cooperados e instrumentos similares no

órgãos reguladores (exemplos: Banco Central

passivo, provocou-se uma longa e intensa discus-

do Brasil (BCB), Agência Nacional de Saúde

são quanto a interpretação da norma, que além de

Suplementar (ANS), Agência Nacional de

contrariar a lei (Lei nº 13.097/15, que alterou a Lei

Energia Elétrica (ANEEL), Agência Nacional de

nº 5.764/71), princípios contábeis e especificidades

Transportes Terrestres (ANTT).

das sociedades cooperativa, desencadearia impactos e resultados extremamente negativos na
análise financeira das cooperativas.
Após uma forte atuação da OCB, a minuta da
nova norma, denominada ITG 2004, aprovada no
âmbito da Câmara Técnica do CFC, trata de conceitos, regras e formas de escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, inclusive
sobre a classificação das quotas-partes dos cooperados. Com a aprovação da minuta, o texto seguiu para consulta pública. A expectativa é de
que receba contribuições da sociedade pelo prazo de 30 dias (21 de agosto de 2017 e 21 de setembro de 2017).

ESCOPO DA MINUTA DA ITG 2004 –
ENTIDADE COOPERATIVA
Objetivo
nn Esta interpretação estabelece critérios e procedimentos específicos de registro das variações
patrimoniais e de estrutura das demonstrações
contábeis, de avaliação e informações mínimas
a serem incluídas em notas explicativas para a
entidade cooperativa.

Alcance
nn Aplica-se à entidade cooperativa esta interpretação. Aplica-se também a NBC TG 1000 –
Contabilidade para Pequenas e Médias
Empresas ou as normas completas (IFRS completas) naqueles aspectos não abordados por
esta interpretação.
nn Entidade cooperativa é aquela que exerce as

A minuta da norma, esclarece a controvérsia
sobre a classificação contábil das cotas de capital
social da cooperativa, reconhecendo a sua natureza de patrimônio líquido.

Patrimônio líquido
nn O capital social da entidade cooperativa é formado por quotas-partes, que devem ser registradas de forma individualizada, segregando o
capital subscrito e, por dedução, em conta distinta o capital a integralizar, no Patrimônio
Líquido, podendo, para tanto, serem utilizados
registros auxiliares.
nn Os valores a restituir aos associados demitidos,
eliminados e excluídos devem ser transferidos
para contas passivas de capital social a restituir,
assim que a entidade cooperativa receber o pedido de demissão ou deliberar pela eliminação
ou exclusão do cooperado, conforme disposto
no § 4º do Art. 24 da Lei nº 5.764/1971.
Estes dois itens apresentam o entendimento
que faltava para terminar com a dúvida se teríamos
que retirar do Patrimônio Líquido o valor das quotas-partes (ICPC 14). O ítem nº 18, esclarece que os
valores do capital social tanto o subscrito como o
a integralizar, deve ser registrado no Patrimônio
Líquido.
E o ítem nº 19, faz a conexão da norma com a
definição legal para que seja efetuado o registro
dos valores do capital social, a partir do pedido de
demissão, eliminação ou exclusão, em conta no
passivo.

atividades na forma de lei específica, por meio

Por fim, a expectativa é de que haja contribui-

de atos cooperativos, que se traduzem na pres-

ções para melhorar a redação sem ferir o que fora

tação de serviços aos seus associados, sem ob-

proposto na minuta, destacando que precisamos

jetivo de lucro, para obterem em comum me-

incentivar a reflexão sobre as normas internacio-

lhores resultados para cada um deles em

nais de contabilidade, se estas são ou não adequa-

particular. Identificam-se de acordo com o ob-

das para as sociedades cooperativas e se podem

jeto e pela natureza das atividades desenvolvi-

ou não prejudicar ou até inviabilizar a natureza de

das por seus associados.

um tipo de organização considerada singular.
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Mídia Online na crista da onda
LEONARDO MACHADO

A
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publicidade online tem motivos de sobras
para justificar o seu investimento no meio
digital brasileiro. Segundo o estudo Digital
AdSpend 2017, do IAB (Interactive Advertising
Bureau) Brasil em parceria com a com Score, o investimento em mídia online no Brasil cresceu 26%
em 2016, na comparação com o ano anterior, totalizando R$ 11,8 bilhões.
O resultado reforça o espaço conquistado pelo
online no mercado publicitário brasileiro, que no total investiu cerca de R$ 44 bilhões em 2016. E o crescimento é projetado para 2017, quando a expectativa
é de que a publicidade online cresça 26%, chegando
a R$ 14,8 bilhões, o que colocaria o meio digital como responsável por quase um terço do mercado publicitário brasileiro, conforme o IAB Brasil.
Na distribuição dos investimentos em publicidade
no meio digital brasileiro por formato de mídia, em
2016, as buscas, os classificados e comparadores de
preço representam 48,5%, em um total de R$ 5,7 bilhões.

pessoas decidem comprar algum produto é através
de vídeos. “Todas as grandes marcas hoje no mundo
possuem uma comunicação digital, sendo que as
maiores possuem canais específicos de vídeo, como
canais do YouTube. O Brasil é o país do mundo aonde as marcas mais produzem conteúdo de
audiovisual”.
O YouTube possui mais de um bilhão de usuários, que é quase um terço da internet. Nos Eua, o
YouTube para dispositivos móveis atinge mais
adultos de 18 a 34 anos e de 18 a 49 anos que qualquer canal de TV a cabo. “O YouTube é hoje a plataforma de vídeo que mais cresce no mundo inteiro, sozinho é maior do que o SBT, a Bandeirantes e
a Record juntas em número de audiência no Brasil”,
ressalta Puhlman.
Evidente que não é concebível pensar em uma
mídia isolada da outra, pois nenhuma estratégia é
eficiente sozinha, é necessária a combinação das
mídias, mas é notório que a internet nos permite

Display e Social (inclui banners e redes sociais) atinge R$ 3,8 bilhões, o que representa 32,5%, enquanto
que “Vídeos” chega a R$ 2,2 bilhões, valor equivalente a 19% do budget de publicidade digital.
E o interessante é que apesar de aparecer na
terceira posição, o formato de vídeos foi o que
apresentou o maior crescimento em 2016, subindo
cerca de 115%, conforme a IAB Brasil. Entre os motivos desse crescimento estão a confluência de
inovações tecnológicas e as mudanças de comportamento do consumidor. O vídeo não apenas
comunica uma mensagem como é capaz de engajar o consumidor, o que o torna a principal ferramenta de construção de marca.
Para o sócio-diretor da Cuentos Y Circo
Conteúdo, Fernando Puhlman, existem várias pesquisas que apontam que a forma com que as

um olhar diferente sobre as potencialidades do vídeo, que possui um poder fantástico de engajamento e que, ao mesmo tempo, permite ao usuário
a capacidade de apropriação, isto é, as pessoas
não só são consumidoras da marca como também
se colocam como porta-vozes.
Em um momento de crise, a mídia online surfa
na crista da onda e sua eficiência se percebe de
forma contundente. O digital se apresenta como
uma alternativa concreta para as cooperativas e
empresas que buscam resultados na área de comunicação, mas para isso é necessário que as marcas estejam inseridas dentro do conteúdo que os
seus públicos-alvo estão consumindo, fazendo a
diferença junto aos seus stakeholders, através de
um conteúdo que mais do que comunicar agregue
valor ao consumidor.
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Acesse: diac.somoscooperativismo.coop.br
e saiba como participar

sescooprs.coop.br

O COOPERATIVISMO
É DIEGO, HARDWUÍNO,
BETH, PEDRO
E MILHÕES DE
GAÚCHOS.

CONHEÇA SUAS HISTÓRIAS.
Todo dia, associados, empregados
e comunidades têm suas vidas
transformadas pelo cooperativismo.
Agora eles compartilham suas
experiências com você.
Acesse historiasreais.coop.br
e acompanhe seus relatos
de sucesso.

INTERAÇÃO
COOPERATIVISTA
PARA UM MUNDO
MELHOR

