INTERAÇÃO COOPERATIVISTA PARA UM MUNDO MELHOR

Dia C mobiliza mais de 8 mil
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Sistema Ocergs-Sescoop/RS consagrou, em 2017, sua
presença na Expointer, a maior feira de exposições do

agronegócio da América Latina, com a utilização de sua sede própria para a realização de eventos das cooperativas e
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Cooperativismo
como alicerce para
o desenvolvimento

do governo do Estado e visitas da sociedade em geral.
Estamos em um ponto estratégico sob o ponto de vista logístico na feira e isso colaborou para que pudéssemos demonstrar a força do Sistema – a Ocergs com sua representação político-institucional e o Sescoop/RS enquanto fortaleza
para melhorar os recursos humanos das cooperativas.
Também lançamos novos vídeos da Campanha Histórias
Reais - lançada em 2016, e que tem o objetivo de mostrar como as pessoas melhoram suas vidas através das cooperativas de sua região. Os personagens contaram suas histórias,
nos fazendo acreditar que o cooperativismo faz muito bem
para o cidadão.
Prova disso é o crescimento do número de sócios nas
cooperativas gaúchas, apesar do decréscimo do número de
cooperativas. Tivemos um incremento de mais de 100 mil novos sócios e isso revela exatamente que a vida real dos gaúchos está lincada a um cooperativismo que envolve e produz
reflexos positivos na vida de toda a comunidade.
O cooperativismo de Crédito e setores como a agricultura,
inclusive, com o ingresso de muitos jovens através do Aprendiz
Cooperativo do Campo e com políticas do nosso sistema voltadas para a inclusão da mulher e do jovem nesse processo,
cresceram muito. Isso revela exatamente a dimensão horizontal e vertical do sistema cooperativista que é dirigido sempre
para as pessoas dentro de suas comunidades.
Nesse sentido, precisamos celebrar o cooperativismo e,
para isso, temos o Dia de Cooperar (Dia C) que, em 2017, resultou em 230 ações voluntárias das cooperativas em todo
o Estado – culturais, sociais, de saúde, higiene, econômicas,
que colaboram com a agenda da ONU para um mundo
melhor.
Destaque ainda para as inúmeras premiações e reconhecimentos recebidos pelas cooperativas gaúchas. Foram prêmios de
exportação, de responsabilidade social, prêmios no âmbito social
e econômico que revelam a dimensão intercontinental do sistema
cooperativo e a sociedade gaúcha – institucionalizada, socializada e organizada no cooperativismo – que reconhece as ações positivas do setor a favor das pessoas e das comunidades.
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EDITORIAL

A presença do
Cooperativismo no RS e
no mundo
Em sua 11ª edição, a revista Rio Grande
Cooperativo traz o balanço das ações do terceiro ano
de participação do Estado no Dia de Cooperar. No
dia 1º de julho, Porto Alegre recebeu um grande
evento organizado pelo Sistema Ocergs-Sescoop/RS,
com apoio de cooperativas e outras instituições.
A reportagem destaca algumas das iniciativas
das cooperativas participantes neste evento de
transformação social. Durante o ano, foram diversas
ações que contribuíram para o cumprimento dos 17
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU,
que, desde 2016, fazem parte do Dia C.
A publicação apresenta ainda um artigo sobre
a liberdade de associação cooperativa na legislação brasileira e o discurso decisório do Superior
Tribunal de Justiça, e outro sobre a presença do
cooperativismo nos países do Mercosul.
Rio Grande Cooperativo traz também uma entrevista

com

Scott

Taylor,

professor

de

Comportamento Organizacional e Liderança da
Babson College (Estados Unidos) e pesquisador do
Laboratório de Pesquisa de Coaching da Case
Western Reserve University, sobre o tema Liderança
Estratégica, que estuda há mais de 30 anos.
Na editoria Atualidades, a revista apresenta a
participação das cooperativas gaúchas nos mais
A entrevista dessa edição é com o professor de
Comportamento Organizacional e Liderança da
Babson College (Eua), Scott Taylor, que
comenta sobre as características que compõem
uma liderança positiva e destaca o
cooperativismo como um modelo econômico e
social que pode produzir resultados mais fortes
e sustentáveis do que outros modelos.

diversos eventos, com homenagens e premiações

Sucesso em 2016, o projeto Histórias Reais do
Cooperativismo retorna este ano com novos
personagens que mudam a sua história com o
cooperativismo.

força do modelo cooperativista de negócios, que

em âmbito nacional e internacional com reconhecimento de algumas entre as melhores do mundo.
No Espaço Sescoop/RS, o destaque é para as
histórias inspiradoras do projeto Histórias Reais do
Cooperativismo, iniciado em 2016 para ressaltar a
mostra cases de pessoas que construíram ou mudaram suas vidas através do cooperativismo. Além
da participação do Sistema na 40ª Expointer, que
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teve diversos eventos promovidos na Casa da
Ocergs, no Parque de Exposições Assis Brasil.
E o case de sucesso desta edição fica por conta
do trabalho de desenvolvimento das cooperativas
por meio da intercooperação, realizado pela
Federação das Cooperativas de Energia, Telefonia
e Desenvolvimento Rural do Rio Grande do Sul
(Fecoergs) e apresentado no 5º Encontro de
Presidentes e Executivos de Cooperativas
(Epecoop).
Boa leitura!
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Cooperativismo mostra resultados do
Dia C na ONU
CONTRIBUIÇÃO AOS OBJETIVOS DE
A
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS)
convite da Aliança Cooperativa Internacional
(ACI) e do Comitê de Promoção e Avanço
do Cooperativismo (Copac), o Sistema OCB participou no dia 14 de julho de audiência na
Organização das Nações Unidas (ONU), em Nova
Iorque, EUA. A “Cerimônia de Observância do Dia
Internacional do Cooperativismo” contou com a
participação de mais quatro países.
Representando o cooperativismo brasileiro, o presidente do Sistema OCB, Márcio Lopes de Freitas, apresentou os resultados obtidos ao longo dos anos com
o Dia de Cooperar – programa de responsabilidade
socioambiental das cooperativas brasileiras que, desde 2009, vem transformando realidades pelo País, já
tendo beneficiado mais de 2,5 milhões de pessoas.

O dirigente destacou que, numa natural corrente
de promover a transformação nas comunidades onde estão inseridas, as cooperativas brasileiras contribuem, de forma simples, porém significativa, para
o alcance dos Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável (ODS), Agenda da ONU para erradicação da pobreza mundial até 2030. “Elas fazem isso
no seu dia a dia, em seu jeito de produzir ou de
prestar seus serviços, valorizando sempre as dimensões econômica, social e ambiental, plantando as
sementes para um futuro melhor, pautado em ética,
transparência e atenção às pessoas”, afirma Freitas.

COOPERATIVAS E ESTADO ANALISAM CENÁRIOS EM BUSCA DE
DESENVOLVIMENTO DO SETOR
O Grupo de Fomento ao Setor Cooperativista se reuniu no dia 4 de julho para analisar os cenários a partir de diagnósticos e demandas dos diferentes ramos. O encontro contou com a presença de representantes do governo do Estado e das cooperativas gaúchas e discutiu aspectos que requerem ações do
Estado para solucionar problemas e estimular o desenvolvimento.

II SEMINÁRIO NACIONAL DE AUTOGESTÃO
Representantes de cooperativas agropecuárias de todo o País participaram no dia 27 de julho do
II Seminário Nacional de Autogestão realizado pelo Sistema OCB, em Brasília (DF), que tem a intenção
de ampliar a competitividade do ramo. As discussões ocorreram acerca do tema Gestão por Indicadores
e Oportunidades de Intercooperação.

FÓRUM TÉCNICO DO LEITE DEBATE ALTERAÇÕES NA PORTARIA N° 5/1983
E CONSIDERAÇÕES SOBRE O RIISPOA
Cooperativas agropecuárias estiveram reunidas no dia 10 de julho, no Centro de Formação Profissional
Cooperativista, em Porto Alegre, com o objetivo de debater alterações na portaria n° 5/1983, sobre a
destinação de leite e considerações sobre o novo RIISPOA (Regulamento da Inspeção Industrial e
Sanitária de Produtos de Origem Animal). A pauta fez parte do Fórum Técnico do Leite, promovido pelo
Sistema Ocergs-Sescoop/RS e pelo Sistema OCB.
6
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Freepik

Cooperativismo de
Transporte realiza
Missão Técnica no Chile
U

m grupo de representantes brasileiros inte-

das atividades de promoção internacional do

grou a terceira missão de prospecção de

cooperativismo brasileiro”, afirma o dirigente.

boas práticas em cooperativismo de transporte e

Os brasileiros já tiveram a oportunidade de

oportunidades de negócios, realizada entre os dias

conhecer a realidade do Paraguai e da Argentina,

17 e 21 de julho, no Chile. O evento, promovido pelo

em 2015 e 2016, respectivamente, e a expectativa

Sistema OCB, tem como objetivo ampliar os acor-

é de que, no ano que vem, os clientes uruguaios

dos comerciais e aperfeiçoar a melhoria da gestão

sejam os próximos a serem contatados.

das cooperativas, com base em iniciativas inovadoras de outros países.

A programação da missão técnica incluiu, também, reuniões com a Confederação Nacional do

Segundo o presidente do Sistema OCB, Márcio

Transporte de Cargas do Chile, com o Ministério da

Lopes de Freitas, a instituição está empenhada em

Economia, com a Câmara de Comércio Brasil-Chile,

apoiar as cooperativas brasileiras na sua inserção

e, ainda, visitas à Comissão Nacional de Segurança

em mercados. “Para isso, a unidade nacional, em

do Trânsito, a uma operadora de comércio exterior,

parceria com as unidades estaduais, organiza mis-

ao Porto de Valparaíso e as cooperativas de trans-

sões comerciais e de benchmarking, como parte

porte de passageiros e cargas.

SISTEMA PARTICIPA DO LANÇAMENTO
DO PROGRAMA DE PEQUENAS
CENTRAIS HIDRELÉTRICAS

COOPERATIVISMO DE CRÉDITO DO
BRASIL ESTÁ ENTRE OS MELHORES
DO MUNDO

O governo do Estado lançou no dia 13 de julho, o

O cooperativismo brasileiro de Crédito fez

Programa Gaúcho de Incentivo às Pequenas

bonito na Conferência Mundial do Woccu (World

Centrais Hidrelétricas. Na oportunidade foi apresen-

Council of Credit Unions ou Conselho Mundial de

tado o inventário de 91 projetos viáveis de licencia-

Cooperativas de Crédito, em português). O evento

mento ambiental para geração de energia hídrica

ocorreu em Viena, na Áustria, entre os dias 23 e 26

no Rio Grande do Sul. Dentre eles, destaque para as

de julho. No total, 176 pessoas participaram das dis-

cooperativas Certel, Coprel, Certhil, Ceriluz e Cerfox.

cussões a respeito dos desafios e oportunidades

Segundo o diretor da Ocergs e presidente da

que envolvem o segmento em nível mundial.

Fecoergs, Jânio Stefanello, as cooperativas estão

Para o superintendente do Sistema OCB, Renato

na expectativa de que com este programa haja a

Nobile, o evento foi uma excelente oportunidade de

liberação de projetos importantes, pois nos muni-

troca de experiências. “Como o Brasil teve casos de

cípios em que é instalada uma PCH, o índice de de-

sucesso para serem apresentados, percebemos

senvolvimento humano melhora, há geração de

que estamos bastante avançados em questões re-

empregos, retorno de ICMS, e desenvolvimento

lacionadas à regulação e, também, às ligadas à

econômico e social.

marca das cooperativas de Crédito, por exemplo”.
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ENTRE OS DIAS 26 DE AGOSTO E 3 DE SETEMBRO, O SISTEMA COOPERATIVISTA GAÚCHO
ESTEVE PRESENTE NA 40ª EXPOINTER, EM ESTEIO. CONFIRA ALGUNS DOS EVENTOS
PROMOVIDOS NA SEDE DA INSTITUIÇÃO, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES ASSIS BRASIL

Na abertura do evento, o presidente do Sistema Ocergs-Sescoop/RS, Vergilio Perius, apresentou os números do
cooperativismo gaúcho, contextualizando a importância das cooperativas no desenvolvimento econômico e
social do Estado

Reforma Trabalhista é tema
de debate
N

a busca de diminuir as dúvidas que cercam a

Estado do Rio Grande do Sul (Ocergs) promoveu no

recente aprovação da reforma trabalhista no

dia 31 de agosto um encontro para debater o tema.

Congresso Nacional e aprimorar o conhecimento

O evento contou com a presença de cerca de 90 di-

dos profissionais atuantes em cooperativas, o

rigentes, executivos e profissionais da área jurídica

Sindicato e Organização das Cooperativas do

e de recursos humanos das cooperativas gaúchas.

WORKSHOP DEBATE NORMAS CONTÁBEIS E TRIBUTÁRIAS DO RAMO
TRANSPORTE
Apresentar os conceitos, fundamentos e aplicabilidade dos manuais Contábil e Tributário do ramo
Transporte foi a proposta do Workshop – Manual Contábil e Tributário do Ramo Transporte, realizado
pelo Sistema Ocergs-Sescoop/RS no dia 28 de agosto.
Os manuais Contábil, Tributário e Operacional para cooperativas de transporte de cargas e de passageiros estão disponíveis em versão digital para download no site da instituição, no menu “Publicações”, em
“Revistas e Manuais”.

ENCONTRO DEBATE SOBRE O MERCADO DE TRIGO E SOJA
O cenário, as perspectivas e alternativas das culturas de trigo e soja foram tema do encontro promovido pela Federação das Cooperativas Agropecuárias do Estado do Rio Grande do Sul (FecoAgro/RS),
no dia 29 de agosto, no auditório da sede do Sistema Cooperativista Gaúcho.
8
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A história de sucesso do
cooperativismo é a história de
cada um de nós
A

s cooperativas geram crescimento para toda a sociedade e isso não é novidade. Para ressaltar a força
desse modelo de negócios, o Sescoop/RS iniciou em 2016 o projeto Histórias Reais do Cooperativismo,
com o objetivo de mostrar gente que faz história - e muda sua história - no cooperativismo.
Em 2017, o projeto seguiu com novos cases. Confira estas histórias inspiradoras!

A MÉDICA QUE REPRESENTA AS MULHERES COMO
PRESIDENTE DE UMA COOPERATIVA
Maria Cristina Fervenza é médica cardiologista na cidade de Santana
do Livramento e presidente da Unimed Região da Fronteira/RS. Ela
concilia a presidência com o atendimento aos pacientes dentro do
ambiente hospitalar.

O CAMINHONEIRO QUE CRESCEU COM O COOPERATIVISMO
DE TRANSPORTE
Gisley Zanotelli é motorista de caminhão e sócio da Cooperativa Vale
Log, localizada em Arroio do Meio. A partir dos serviços da Cooperativa,
ele melhorou o seu trabalho e conseguiu comprar um caminhão novo.

A JOVEM QUE É PRESIDENTE DE UM CONDOMÍNIO DE VACAS

Graciela Formentini tem 25 anos e é presidente do condomínio de
vacas Florença, em Roca Sales: uma inovação da cooperativa Dália
Alimentos. A jovem reafirma o espaço das mulheres dentro do
cooperativismo.

A DOCEIRA QUE INVESTIU NO SEU SONHO COM A AJUDA
DO COOPERATIVISMO DE CRÉDITO
Vivian Haas Milani é doceira na cidade de Carlos Barbosa e, após passar por dificuldades financeiras, recebeu apoio do Sicredi para investir na sua produção de doces. A cooperativa de crédito auxiliou na
realização do sonho dela.

A AGRICULTORA QUE UTILIZA ENERGIA ELÉTRICA E
INTERNET DE COOPERATIVA PARA MELHORAR O TRABALHO
NO CAMPO
Arlete Floss é agricultora junto com a sua família em Ibirubá. Ela é associada da Coprel e utiliza os serviços de eletricidade e internet da
Cooperativa para trabalhar na lavoura e para o seu dia a dia.

O AGRICULTOR QUE TRABALHA EM COOPERAÇÃO COM A
AGROINDÚSTRIA
Rodrigo Giovelli é agricultor em Nova Palma e fornece para a
Camnpal a matéria-prima que cultiva. A Cooperativa oferece insumos
para o associado produzir na lavoura. Em sua planta agroindustrial, a
Camnpal faz os produtos.
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E S P A Ç O A ST EU SACL O
I DOAPD
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ES

Evento faz parte da programação estratégica das unidades estaduais dos três estados do Sul por um trabalho mais
integrado entre as unidades

Seminário de Direito Cooperativo
debate desafios da Região Sul
O

Sescoop/RS realizou no dia 20 de julho, no Centro de Formação Profissional Cooperativista
(CFPC), o Seminário de Direito Cooperativo da Região Sul. O evento teve como objetivo debater
temas relevantes para os profissionais da área jurídica que atuam em cooperativas dos estados de Santa
Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul, oportunizando um espaço de troca de experiências.
Durante o evento, o advogado e professor da Universidade de Buenos Aires, Dante Cracogna, falou sobre
os desafios do Direito Cooperativo no século XXI. Já o professor de Direito Processual Civil, Daniel Mitidiero,
discorreu sobre as Cooperativas e o Novo Código de Processo Civil. Na parte da tarde, o assessor jurídico da
Cooperativa Central Aurora Alimentos, Oscar Trombetta, explanou sobre o tema Contratos de Integração e
o assessor jurídico da Ocergs, José Pedro Pedrassani, sobre Relações de Trabalho e Cooperativas.

SEMINÁRIO GAÚCHO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE COOPERATIVAS AGROPECUÁRIAS
Diante da necessidade de aprimorar a gestão das organizações cooperativas em tempos de grandes desafios, a Ocergs e a FecoAgro/RS realizaram no dia 8 de agosto, na sede do Centro de Formação
Profissional Cooperativista, em Porto Alegre, evento que debateu a gestão estratégica das cooperativas
agropecuárias, utilizando-se de ferramentas e métodos avançados que objetivam a manutenção do crescimento e o desenvolvimento consistente das atividades e dos negócios cooperativos.

CENSO AGROPECUÁRIO 2017
A Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB) e o Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE) serão parceiros no 10º Censo Agropecuário. Com isso, a OCB pretende ampliar o
alcance das ações que visam ao desenvolvimento das cooperativas de produtores rurais.

SISTEMA COOPERATIVISTA GAÚCHO LANÇA NOVO SITE
O novo site do Sistema Ocergs-Sescoop/RS é moderno, informativo, com conteúdo responsivo e
intuitivo. Com uma nova área de busca e utilização de tags, o novo site facilita o atendimento às
necessidades de seus usuários. Confira as novidades e fique por dentro de tudo o que acontece no
cooperativismo, acessando www.sescooprs.coop.br.

5° SEMINÁRIO CONTABILIDADE DO SETOR COOPERATIVO

O evento, realizado pelo Conselho Regional de Contabilidade do Rio Grande do Sul (CRCRS), com
apoio do Sistema Ocergs-Sescoop/RS, reuniu cerca de 140 profissionais e estudantes de contabilidade, no
dia 18 de agosto, no auditório da Faculdade de Tecnologia do Cooperativismo – Escoop.
10
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A Creral obteve aprovação do
Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e
Social (BNDES) de um
financiamento para a construção
da Termelétrica São Sepé. O
crédito no valor
de R$ 35,3 milhões vai
possibilitar a conclusão do
empreendimento previsto para
entrar em operação em janeiro
de 2018. Os recursos serão
repassados na modalidade
indireta, por meio do Banco
Regional de Desenvolvimento do
Extremo Sul (BRDE). O
empreendimento está orçado em
R$ 48,6 milhões e terá potência
instalada de 8 MW, energia
suficiente para atender mais de
30 mil domicílios.

HOSPITAL VERA CRUZ
RECEBE CADEIRA DE
RODAS DA UNIMED VTRP
A Unimed Vales do Taquari e Rio
Pardo (Unimed VTRP)
oficializou no dia 6 de julho, a
doação de uma cadeira de rodas
ao Hospital Vera Cruz. O repasse
é fruto da campanha Eu Ajudo
na Lata, desenvolvida na região
pela Cooperativa. A Unimed
VTRP recebe os lacres das latas
de alumínio, vende o material e
reverte o valor na compra de
cadeiras de rodas,
posteriormente doadas a
entidades sociais. Esta é a
décima sexta instituição
beneficiada pela iniciativa.

SEMINÁRIO TÉCNICO
DO LEITE DA COTRIBÁ

Alto desempenho produtivo e
máxima eficiência econômica
foram os temas que pautaram o
8º Seminário Técnico do Leite
promovido pela Cotribá, no dia
14 de julho, em Ibirubá.
Produtores e estudantes de mais
de 60 municípios, de todas as
regiões do Estado, estiveram na
Associação dos Funcionários da
Cotribá – Asfuca, em busca de
conhecimento e embasamento
técnico. As abordagens
contemplaram toda a cadeia
produtiva do leite, desde
questões como a importância da
dieta para a performance
produtiva da vaca, até a gestão
de pessoas como elemento
fundamental para o sucesso da
propriedade.

AT UA L I DA D E S

Divulgação Cooperativa Vinícola Garibaldi

BNDES APROVA
R$ 35,3 MILHÕES
PARA CRERAL CONSTRUIR
TERMELÉTRICA

Expoagas 2017 premia
cooperativas gaúchas
A

36ª Convenção Gaúcha de Supermercados – Expoagas 2017,
realizada entre os dias 22 e 24 de agosto, no Centro de Eventos
Fiergs, em Porto Alegre, premiou os estandes que mais se destacaram por sua atratividade e promoções comerciais durante o evento.
Na categoria “Melhor Design de Estande – Grande Porte”, as cooperativas Piá, Vinícola Aurora e Vinícola Garibaldi ficaram em primeiro, segundo e terceiro lugares, respectivamente. A Cooperativa
Vinícola Aurora também obteve o segundo lugar na categoria
“Melhor Exposição de Produtos – Grande Porte”.
Consolidada como um centro de qualificação, networking e negócios para varejo, distribuidores e indústria, o encontro encerrou
com números que refletem o momento do setor supermercadista
nos últimos meses: o índice de visitantes na feira de negócios cresceu 9%, chegando aos 48 mil acessos nos três dias.
Além das cooperativas premiadas, participaram também como
expositores as cooperativas Cosuel - Dália Alimentos, Languiru,
Santa Clara e Nova Aliança.

Languiru está entre as maiores
e melhores cooperativas
brasileiras de aves e suínos
A Cooperativa Languiru está
entre os destaques na segunda
edição do prêmio “Quem é Quem:
as maiores e melhores cooperativas brasileiras de aves e suínos”,
criado pela Gessuli Agribusiness,
por meio das revistas especializadas da cadeia produtiva dos
setores. O estudo teve a Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB) como associação patronal, apoio da Fundação Getúlio
Vargas (FGV) e divulgação das
revistas especializadas, resultando nos rankings Econômico-

-Financeiro, Ambiental, Social e
de Sustentabilidade.
A premiação ocorreu durante
a AveSui 2017 - Feira da indústria
Latino-Americana de Aves e Suínos, realizada em Florianópolis/SC
no mês de abril, onde a Cooperativa Languiru esteve entre as cinco primeiras colocadas em três
das quatro categorias premiadas.
No ranking Econômico-Financeiro, foi a 4ª colocada; no ranking
Social, passou a ocupar a 3ª posição; e no ranking Sustentabilidade, ficou em 4º lugar.
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Estudantes e parceiros do programa Aprendiz Cooperativo do Campo no encerramento da assembleia da
Cooperativa Escolar de Aprendizagem Teutônia

Cooperativa teutoniense de
aprendizes é a primeira do Brasil
N

o dia 7 de julho, a Cooperativa Escolar de
Aprendizagem Teutônia (Coopeat), composta pela primeira turma no País do Programa
Aprendiz Cooperativo do Campo - iniciativa do
Sescoop/RS, do Colégio Teutônia e da Cooperativa
Languiru, realizou assembleias gerais extraordinária (AGE) e ordinária (AGO). O evento ocorreu no
Auditório Central do Colégio Teutônia e reuniu os
aprendizes associados, estudantes, pais, professores, representantes das cooperativas Languiru e
Sicredi Ouro Branco e da Prefeitura de Teutônia.
Com todas as formalidades de uma assembleia de cooperativa tradicional, foi composta a
mesa de trabalhos, lida a ata da assembleia anterior e o edital, seguindo com a reforma e aprovação do estatuto social, adequando-o à realidade
da Cooperativa. As assembleias contaram também com a apresentação do relatório de gestão
do último exercício, leitura do parecer do
Conselho Fiscal, destinação das sobras e assuntos de interesse do quadro social.

Unicred
Central RS
lança livro de
fotografias
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COOPEAT
A cooperativa escolar é uma associação de estudantes com finalidade educativa, que pode desenvolver atividades econômicas, sociais e culturais em benefício dos seus associados. Amparado
pela Lei nº. 8.069, de 13 de julho de 1990 do
Estatuto da Criança e do Adolescente, e pela Lei
nº. 5.764/71, que rege o cooperativismo, o projeto
estimula o desenvolvimento de futuros líderes,
gestores, empreendedores e cidadãos com senso
de responsabilidade e participação, por meio da
vivência de um modelo cooperativo sustentável.
A Coopeat trabalha com a produção e comercialização de balas de mel com gengibre, rapadura de
chocolate e hortaliças. Desenvolveu ainda produtos
especiais para a Páscoa e firmou parceria com
agroindústria do município de Poço das Antas para a
colheita e preparo de rabanetes. Projetos futuros tratam da produção de morangos sem o uso de agrotóxicos e o desenvolvimento da técnica de aquaponia.

Para celebrar sua trajetória de sucesso, ao longo das duas últimas décadas, a Unicred
Central RS realizou um café da manhã para convidados na manhã do dia 13 de julho,
em sua sede localizada em Porto Alegre. A ocasião foi marcada pelo lançamento do
livro de fotografias em homenagem e reconhecimento da Unicred RS ao Estado do
Rio Grande do Sul, que acolheu a primeira cooperativa do Sistema no Brasil.
Por meio das lentes do fotógrafo Nilton Santolin são mostrados os lugares incomuns das cidades do interior e da capital, destacando, além de paisagens, um pouco de seu casario e sua história. Nestas cidades, o autor mostra a trajetória das
cooperativas e a consolidação da marca Unicred.
O presidente da Unicred Central RS, o médico Paulo Barcellos, destaca que as fotos representam a cultura, o trabalho e as conquistas de cada comunidade que
acredita na força da cooperação na conquista de um futuro melhor.
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Luiz Junior

Os espumantes Garibaldi
Moscatel e Garibaldi Brut
Chardonnay receberam medalhas
de ouro e prata, respectivamente,
no Catad’Or Wine Awards, em
Santiago, no Chile. O evento é
considerado um dos concursos com
maior prestígio na América Latina.
Os associados das
comunidades Alto Alegre,
Narzetti, Gaboardi e Dal Bosco, no
município de Entre Rios do Sul, já
estão usufruindo dos benefícios da
internet de alta velocidade,
inaugurada no dia 21 de julho, em
ato comemorativo aos 48 anos de
fundação da cooperativa Creral.
Os projetos dos colaboradores
do Sicredi, João Victor
Martins da Silva e Cássia
Salvalaggio, foram premiados no
programa World Young Credit
Union People (WYCUP), em evento
promovido pelo Conselho Mundial
das Cooperativas de Crédito
(Woccu – World Council of Credit
Unions), no mês de julho, em
Viena, na Áustria.
O “13º Prêmio de Comunicação
Unimed – Alberto Urquiza
Wanderley” foi concedido à
Unimed Noroeste/RS, na categoria
Comunicação Externa – Médio
Porte, pela ação “Para você, o que
é o amor?”. A premiação aconteceu
no dia 25 de julho, durante o
Encontro de Comunicação e
Marketing 2017 do Sistema
Unimed, em São Paulo.
O primeiro condomínio
associativo do Vale do Rio
Pardo foi inaugurado no dia 27 de
julho, em Candelária. O município
foi o quarto do Estado a receber o
empreendimento tecnológico da
Cosuel - Dália Alimentos que tem
como meta unir produtores em
torno de um negócio lucrativo.
A Unimed Vales do Taquari e
Rio Pardo recebeu a nota
máxima após a auditoria realizada
pela Agência Nacional de Saúde
(ANS), através da empresa A4
Quality Services, que é credenciada
ao órgão regulador. O resultado
coloca a Cooperativa no topo, entre
as melhores operadoras do País.

Santa Clara reúne
mais de 200 jovens
durante 2º Encontro
de Produtores
C

om foco no debate sobre a sucessão rural, mais de 200 jovens
associados participaram do II Encontro de Jovens Produtores

da Cooperativa Santa Clara, em 26 de julho, na Sede da Associação
de Funcionários da Santa Clara (Ascla), em Carlos Barbosa.
O presidente do Sistema Ocergs-Sescoop/RS, Vergilio Perius, foi
um dos palestrantes e abordou a importância da permanência do jovem no campo. A necessidade de abrir espaços para o diálogo esteve presente na fala do presidente da Cooperativa, Rogerio Bruno
Sauthier. “Precisamos incentivar a sucessão familiar para que os jovens possam continuar o trabalho na propriedade”.
A palestra de encerramento “Preparando a nova Geração para
Vencer”, foi com o empresário e escritor Eduardo Tevah, que com
teor motivacional, comentou sobre a importância de pensar no futuro e valorizar a experiência dos pais.

Cooperativas recebem Prêmio
Exportação RS 2017
A solenidade de premiação

Entre os homenageados, es-

da 45ª edição do Prêmio Expor-

teve o presidente da Cotrijal, Nei

tação do Rio Grande do Sul, rea-

César Mânica, que foi eleito por

lizada na noite de 13 de julho, no

unanimidade como Personalida-

Teatro Bourbon Country, em

de Competitividade Internacio-

Porto Alegre, reuniu empresá-

nal 2017, a Cooperativa Languiru,

rios, lideranças e representantes

reconhecida como Destaque

do poder público, para premiar

Mercadológico e a Cooperativa

as empresas gaúchas pelos seus

Vinícola Aurora que recebeu o

desempenhos em exportações

prêmio na categoria Destaque

durante o ano.

Setorial: Bebidas.
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Valor 1000 relaciona cooperativas
gaúchas
A edição “Valor 1000: 1000
Maiores Empresas”, da revista Valor Econômico, apresenta a relação das principais empresas brasileiras. Conforme o levantamento,
que leva em consideração dados
oficiais do balanço do exercício
de 2016, 12 cooperativas do Rio
Grande do Sul estão no ranking.

São elas: Cotrijal (367° lugar), Cotrisal (413° lugar), Languiru (450°
lugar), Dália Alimentos (483° lugar), Cotripal (500° lugar),
Coopatrigo (529° lugar), Coagrisol
(646° lugar), Agropan (647° lugar),
Cotricampo (677° lugar), Cotrisel
(678° lugar), Camnpal (686° lugar)
e Cotrisul (750° lugar).

Aprendiz Cooperativo do Campo é
lançado na Vinícola Aurora
A Cooperativa Vinícola Aurora, com o apoio do Sescoop/RS, deu início no dia 7 de agosto, ao Programa Aprendiz Cooperativo do Campo,
que visa estimular os jovens das 1.100 famílias associadas da Cooperativa
na continuidade do trabalho no campo e proporcionar a eles mais
conhecimento e capacitação para esse trabalho nos próximos anos.
O Aprendiz Cooperativo do Campo é um programa criado pelo
Sescoop/RS, com uma proposta inovadora de curso com aulas práticas e teóricas, ministradas em ambientes diversificados de produção, como propriedades-modelo, laboratórios, dias de campo, feiras
e vivências na propriedade da família através de estudos dirigidos,
que qualifica jovens para a gestão eficiente de propriedades rurais.

Estudantes de Teutônia recebem
certificado do Aprendiz Cooperativo
do Campo
A formatura da turma do
Programa Aprendiz Cooperativo
do Campo, iniciativa do
Sescoop/RS, do Colégio Teutônia
e da Cooperativa Languiru, ocorreu no dia 17 de agosto, em solenidade realizada no educandário
teutoniense. O curso teve 17 meses de duração, com 552 horas
de aulas teóricas e 552 horas de
aulas práticas, e buscou qualificar
os jovens para a gestão eficiente
de propriedades rurais, além de
prepará-los para serem mais
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competitivos e bem-sucedidos
nas atividades agropecuárias.
Na oportunidade, foram entregues os certificados de conclusão dos cursos de Assistente
Administrativo, com estudantes
cotizados da Lactalis do Brasil;
Eletrotécnica Básica, com estudantes cotizados das cooperativas Languiru e Certel; e do
Aprendiz Cooperativo do
Campo, para estudantes cotizados da Languiru.

A Dália Alimentos recebeu o
selo da Agricultura Familiar,
concedido pela Secretaria Especial
de Agricultura Familiar e do
Desenvolvimento Agrário, é uma
importante conquista do setor,
pois constitui-se em um
mecanismo de promoção
comercial para os produtos de
forma a melhor posicioná-los no
mercado e promover a valorização
da agricultura familiar.

A Certel Energia foi
certificada em junho, através
da empresa BRTÜV, com a ISO
9001. A notícia foi dada pela
direção aos colaboradores em
reunião promovida no auditório da
Cooperativa, em Teutônia, onde foi
salientado o esforço em aperfeiçoar
cada vez mais a qualidade e a
atenção durante os atendimentos
aos associados consumidores.

Localizado no Bairro São
Cristóvão, em Lajeado, o novo
Centro Administrativo da Sicredi
Vale do Taquari é fruto de um
projeto antigo, cujo investimento
total foi de R$ 32,5 milhões. É
considerado um marco na
trajetória, tornando-se uma
referência dentro do Sistema
Sicredi.

Pelo quarto ano consecutivo,
o Sicredi foi reconhecido
como o agente financeiro com o
maior volume de operações de
investimento contratadas no
âmbito do Programa Nacional de
Fortalecimento da Agricultura
Familiar (Pronaf). A homenagem
foi concedida pelo Banco Nacional
de Desenvolvimento Econômico e
Social (BNDES), em 11 de agosto.

22° Prêmio Qualidade RS

A Cooperativa Vinícola
Aurora é a empresa líder em
suco de uva integral e em vinho
branco no mercado brasileiro, de
acordo com a Pesquisa de
Reconhecimento de Marcas 2017,
realizada pela revista
Supermercado Moderno.

O Prêmio Qualidade RS do Programa Gaúcho da Qualidade e
Produtividade – PGQP é um reconhecimento às organizações que
mais se destacaram na busca pela melhoria contínua do seu sistema
de gestão. Em 2017, as cooperativas Unimed Central RS (Canoas) e
Uniodonto Porto Alegre receberam a distinção na Modalidade Troféu
Prata e na Modalidade Medalha de Bronze, respectivamente.
O presidente da Cotrijal, Nei Mânica, recebeu a medalha Jorge
Gerdau Johannpeter, em reconhecimento a sua contribuição para o
desenvolvimento da qualidade no Rio Grande do Sul.

O presidente da Cooperativa
Central Gaúcha Ltda. (CCGL)
e da Cooperativa Agropecuária
Júlio de Castilhos (Cotrijuc), Caio
Vianna, foi um dos dez
homenageados na entrega do
Troféu Guri, concedido pela Rádio
Gaúcha durante a Expointer.
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Assessoria de Imprensa da Cotrijal

A Sicredi Vale do Rio Pardo
recebeu o Prêmio ADCE de
Sustentabilidade (PAS), da
Associação de Dirigentes Cristãos de
Empresas (ADCR-RS), por apresentar
as melhores práticas sustentáveis no
âmbito regional com o Projeto
“Cooperativas Escolares”.

A Cooperativa Central Gaúcha
Ltda. (CCGL) lançou novidade
no mercado de lácteos durante a
Expointer: a nova linha de leites em
pó “Qualitem CCGL”. A escolha do
Rio Grande do Sul foi justamente
para fortalecer o trabalho
desenvolvido pela Cooperativa com
os produtores associados, que juntos
viabilizam a produção leiteira, de
forma sustentável, garantindo ao
consumidor um produto com
qualidade e segurança.

A Sicredi União Metropolitana
RS completou 50 anos no dia 19
de agosto. Para marcar a data, no
dia 10 de agosto, foi realizado um
jantar comemorativo e de prestação
de contas semestral, que contou
com a presença de associados,
lideranças empresariais e políticas,
colaboradores e comunidade.
Entre os dias 14 e 18 de agosto,
todos os frequentadores do espaço
de atendimento das agências
puderam celebrar a data com um
bolo de aniversário servido no local.
A comemoração da data encerrou-se
no dia 19 de agosto, com um evento
para os colaboradores da
Cooperativa.

Fundamental por gerar e
distribuir energia elétrica
confiável, a Certel opera com quatro
hidrelétricas que auxiliam a manter o
seu alto índice de qualidade no
fornecimento para a região. Desde
2002, já foram gerados 520.738,39
MWh. Duas delas – Salto Forqueta e
Boa Vista – são da Certel Energia e,
desta forma, contribuem para a
redução da tarifa aos associados/
consumidores.

Durante reunião-almoço do Tá
na Mesa, em 13 de setembro, a
Federação Unimed RS recebeu da
Federasul homenagem por seus 45
anos de fundação. A honraria foi
recebida pelo diretor de Inovação e
Negócios Corporativos da
instituição, Luis Carlos Melo.

O presidente da Cotrijal, Nei Mânica, foi escolhido como a Personalidade
Top Ser Humano 2017

Prêmio Top Ser Humano
é entregue a cinco
cooperativas
O

s ramos Agropecuário, Crédito e Saúde do cooperativismo
gaúcho foram destaques no Prêmio Top Ser Humano 2017,
promovido pela Associação Brasileira de Recursos Humanos,
Seccional Rio Grande do Sul (ABRH-RS). A instituição também homenageou nesta edição, como a Personalidade Top Ser Humano
2017, o presidente da Cotrijal, Nei César Mânica.
Confira abaixo os cases premiados das cooperativas:
Cotrijal - “A importância do processo de seleção interna na
dinâmica e resultados organizacionais”
Unicred RS - “Execução Comercial – Projeto de Gestão
Comercial – Um novo conceito em Consultoria de Negócios”
Unimed Erechim - “Programa Inspiração”
Unimed Noroeste/RS – “Projeto Nós – Desenvolvendo a
cultura organizacional”
Unimed Porto Alegre - “Programa de Desenvolvimento de
Lideranças: Por uma gestão de pessoas”

Dália e Cotricampo recebem
5º Prêmio Vencedores do
Agronegócio
As cooperativas agropecuárias
Dália Alimentos e Cotricampo estão entre as vitoriosas do 5º Prêmio
Vencedores do Agronegócio –
Troféu Três Porteiras 2017, nas categorias Produção Agropecuária
e Agroindústria (processamento),
respectivamente. A distinção foi
concedida pela Federação de

Entidades Empresariais do Rio
Grande do Sul (Federasul), durante o Tá na Mesa do dia 30/8, realizado na Expointer, em Esteio.
Os nove agraciados receberam o reconhecimento pela força
empreendedora, pela criatividade
e competência na solução de desafios ligados ao agrobusiness.
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Orgulho e alegria
tomaram conta dos
associados da Cotrijal na
manhã de 14 de setembro, data
em que os produtores se
reuniram nas 56 unidades para
comemorar os 60 anos da
Cooperativa.
Na sede, em Não-Me-Toque, o
café coletivo com a direção
reuniu mais de 150
colaboradores, na sala do
Conselho. A confraternização
foi marcada pela emoção,
aplausos e o tradicional
parabéns. Esta foi uma forma
de valorizar a fidelidade do
quadro social e reforçar a
importância da união para que
a Cooperativa possa seguir sua
trajetória com sucesso,
garantindo a excelência dos
serviços e bem-estar dos
associados, suas famílias e
demais clientes.

A Unicred RS – instituição
financeira cooperativa –
conquistou no mês de
setembro o recorde de
R$ 3 bilhões em ativos. Para o
presidente do Conselho de
Administração da instituição,
Paulo Barcellos, este número
significa muito mais do que
um valor financeiro, é uma
demonstração da confiança
que os cooperados depositam
na Cooperativa e da
credibilidade conquistada nos
mais de 20 anos de atividades.
16
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A Coopatrigo realizou
evento para marcar os
60 anos de fundação e
prestou homenagens a
diversos parceiros que
ajudaram a construir esta
história de sucesso da
Cooperativa. Foram
homenageados os
ex-presidentes: Orestes
Alves do Amaral, Nelsy
Francisco Gioda, Antônio
Bertão, Enderson Rocha de
Moraes, Felício Cuozzo,
Eugênio Portela, Mário
Muller Ramborguer, Ivo de
Souza Batista e
Paulo Cézar Vieira Pires.

Cooperativas gaúchas
têm cinco vinhos entre os
100 melhores do mundo
C

inco vinhos brasileiros relacionados na lista dos 100 melhores
vinhos do mundo são de cooperativas da Serra Gaúcha. É o
que aponta o ranking de 2017, elaborado pela Associação Mundial de
Jornalistas e Escritores de Vinhos e Licores (WAWWJ, sigla em inglês de World Association of Writers and Journalists of Wines and
Spirits). A Cooperativa Vinícola Garibaldi figura na relação com três
espumantes e a Vinícola Aurora com dois espumantes.
O Garibaldi Espumante Chardonay Brut subiu diversas posições
no ranking e foi escolhido nesta edição como o 18° melhor vinho do
mundo e o sexto melhor da América Latina. A Cooperativa também
ampliou a sua participação nas 100 primeiras posições no comparativo com o ano passado, colocando mais dois rótulos entre os melhores vindo do mundo – Garibaldi Espumante Moscatel (37°) e o
Garibaldi Espumante Prosecco Brut (48°).
Já a Cooperativa Vinícola Aurora figura na relação com o Marcus
James Espumante Brut, que aparece na 46ª posição, e o rótulo
Aurora Espumante Moscatel Branco, na 89ª posição.

Cotrijuc e Camnpal adotam
projeto de intercooperação
Um convênio assinado du-

armazenagem na divisa dos

rante a 40ª Expointer marcou

dois municípios, que vai bene-

uma nova fase de duas coope-

ficiar os associados das duas

rativas agropecuárias gaúchas.

cooperativas.

A Cooperativa Agropecuária

O investimento total será de

Júlio de Castilhos (Cotrijuc), a

R$ 4,5 milhões. “Este fato repre-

Cooperativa Agrícola Mista

senta o pioneirismo e a inova-

Nova Palma (Camnpal) e o

ção da intercooperação”, desta-

Banco Regional de Desenvolvi-

cou o presidente da Federação

mento do Extremo Sul (BRDE)

das Cooperativas Agropecuá-

firmaram acordo para a cons-

rias do Estado do Rio Grande do

trução de uma unidade de

Sul (FecoAgro/RS), Paulo Pires.
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Divulgação Revista Exame

SICREDI ESTÁ ENTRE AS
“MELHORES EMPRESAS
PARA COMEÇAR A
CARREIRA”
O Sicredi – instituição financeira
cooperativa com mais de 3,6 milhões de associados e atuação em
21 estados brasileiros – está entre
as melhores empresas para iniciar
uma carreira profissional. É o que
aponta a pesquisa “45 Melhores
Empresas para Começar a
Carreira”, realizada pela revista
Você S/A, em parceria com a Fundação Instituto de Administração
(FIA), que contempla as companhias que oferecem os melhores
programas para quem está começando no mercado de trabalho.
Em sua primeira participação na
pesquisa, o Sicredi, que emprega
atualmente mais de 22 mil colaboradores, figurou no 22º lugar
do ranking, com Índice de Felicidade no Trabalho do Jovem (IFT)
de 78,9. No Índice de Qualidade
de Ambiente de Trabalho para o

Melhores e Maiores
do Brasil
O

cooperativismo é um modelo econômico e social que gera e distribui riqueza de forma proporcional ao trabalho de cada asso-

ciado. E as cooperativas do Rio Grande do Sul, mais uma vez, mostraram sua força e expressão, ao figurarem no ranking Melhores & Maiores:
as 1000 maiores empresas do Brasil, divulgado pela revista Exame.

Jovem (IQAT), baseado no ques-

Criado há mais de 40 anos pela Editora Abril, o anuário tornou-se

tionário de satisfação preenchido

o mais amplo e confiável retrato do ambiente empresarial brasileiro,

por jovens colaboradores e estagiários entre 18 e 26 anos de idade, a nota do Sicredi foi 89,1.
Os índices levam em conta os se-

ranqueando os destaques de vários segmentos da economia, segundo seus resultados financeiros, referente ao exercício de 2016.
Entre as representantes do Estado, 15 cooperativas estão na relação das 1000 maiores em vendas. No ranking das 400 maiores do

guintes indicadores determinados

Agronegócio, 15 cooperativas gaúchas marcam presença. Já a rela-

pela pesquisa: Gestão Estratégica

ção das 100 maiores empresas da Região Sul conta com a presença

e Objetivos, Liderança, Reconhe-

de seis representantes do cooperativismo gaúcho.

cimento e Recompensa, Carreira,
Gestão do Conhecimento e Educação Corporativa, Comunicação
Interna, Participação e Autonomia,
Relações Interpessoais, Processos e Organização, Saúde, Segurança e QVT, Sustentabilidade e
Diversidade, e Employer Branding.
O guia “As Melhores Empresas para Começar a Carreira” da Você

A lista completa pode ser encontrada no link:
h t t p : // w w w. s e s c o o p r s . c o o p . b r/n o t i c i a s / 2 0 1 7/0 9/ 1 5 /
cooperativas-estao-entre-as-melhores-e-maiores-do-brasil/

Cotrijal é reconhecida pela
produção de sementes
Há 60 anos buscando o melhor resultado, a Cotrijal teve seu tra-

S/A está na sua sétima edição e

balho reconhecido em âmbito estadual, com o recebimento do mérito

contou com a participação de 248

Empreendedorismo em Sementes. A homenagem foi entregue duran-

companhias. Em todas elas, as

te o 6º Encontro de Produtores de Sementes e Treinamento de

equipes de jornalismo da revista
entrevistaram pessoalmente os
jovens funcionários para avaliar
a satisfação deles com seus em-

Responsáveis Técnicos, que aconteceu no dia 31 de julho, em Santana
do Livramento. O reconhecimento foi indicação da Comissão de
Sementes e Mudas do Rio Grande do Sul, do Ministério da Agricultura

pregos e, assim, desenvolver a

e da Associação dos Produtores e Comerciantes de Sementes e

pesquisa.

Mudas do Rio Grande do Sul (Apassul).
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A TERCEIRA EDIÇÃO DO DIA DE COOPERAR (DIA C) NO RIO GRANDE DO SUL
CONTOU COM A PARTICIPAÇÃO DE 262 COOPERATIVAS E ENTIDADES PARCEIRAS,
BENEFICIANDO MAIS DE 240 MIL PESSOAS EM 150 MUNICÍPIOS DO ESTADO

Dia C mobiliza mais de
8 mil voluntários no RS
O

Dia de Cooperar (Dia C) de 2017 teve como tema “Atitudes simples
movem o mundo”, que propôs mostrar que atitudes simples podem

mudar a realidade em que vivemos, através de ações permanentes, com
comprometimento e que cabem no dia a dia das pessoas. “Nossa intenção é ir além de ações pontuais e formar uma corrente de responsabilidade social, de atuação sustentável e de troca permanente com
a comunidade”, afirma o presidente do Sistema Ocergs-Sescoop/RS,
Vergilio Perius.
No Rio Grande do Sul, o Dia C contou com mais de 8 mil
voluntários de 262 cooperativas e entidades parceiras, totalizando mais de 240 mil pessoas beneficiadas em 150 municípios
gaúchos. No dia 1º de julho, Porto Alegre recebeu um grande
evento, organizado pelo Sistema Ocergs-Sescoop/RS, com apoio
de cooperativas e outras instituições. A comemoração aconteceu
no Largo Glênio Peres, em frente ao Mercado Público Municipal e
a programação trouxe diversos serviços gratuitos de saúde, educação e cidadania à população, além de shows artísticos com
Grupo Zueira, Lucas e Felipe, Thomas Machado – vencedor do The
Voice Kids, Pedro Ortaça, Rafael Malenotti e Mc Jean Paul. Cerca de
25 mil pessoas passaram pelo local entre 9h e 17h para aproveitar as

Donaldo Hadlich

atividades.

Durante o dia mais de 25 mil pessoas passaram pelo Largo Glênio Peres e aproveitaram os serviços voluntários
das cooperativas
18
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Donaldo Hadlich

João Campelo foi voluntário do Dia C no projeto da Unicred Porto Alegre

Em 2017, todas as ações do Dia C estiveram ligadas aos 17 Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável (ODS) que foram assinados pelos líderes mundiais de 193 países na sede da ONU, em Nova Iorque. Até 2030, esses objetivos devem ser implementados por todos os países do mundo e as
cooperativas, por meio do trabalho voluntário, abraçaram esta causa
realizando ações de transformação social em todo o País.
João Campelo, 38 anos, transplantado bilateral de pulmão há
2 anos, esteve presente na celebração do Dia C para levar a sua
mensagem de incentivo à doação de órgãos, através do Projeto
Organs of Thrones: Entre para o clã que salva vidas. Seja um doador”, realizado pela Unicred Porto Alegre:
“Estou aqui hoje para celebrar a vida e fazer o bem para outras
pessoas. Quero compartilhar a minha experiência como transplantado, mostrando que pequenas atitudes mudam a nossa realidade.
Quando nos encontramos numa situação de saúde difícil, como por
exemplo, estar numa lista de espera para o transplante, percebemos

on

al

Donaldo Hadlich

D

de tempo (o voluntariado), compartilhando experiências, vivências e
ideias”, destaca Campelo.

Donaldo Hadlich

do

H

ad

lic

h

a importância de um simples sorriso. Por isso eu sigo trabalhando com
essa campanha de incentivo a doação de órgãos e também a doação

Serviço de corte de cabelo foi um dos mais
procurados pelos visitantes no Largo Glênio Peres

Espaço infantil foi uma das atrações oferecidas pelo
Sicredi na capital gaúcha
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Divulgação Creluz
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Famílias recebem refrigeradores em ação do Dia C

No interior do Estado, várias ações foram desenvolvidas pelas cooperativas gaúchas para celebrar a data. Confira algumas delas:

COTRIROSA ARRECADA
MAIS DE MIL LIVROS EM
AÇÃO DO DIA C
A campanha “Cotrirosa - cooperar
é difundir a cultura”, inaugurou a
terceira Biblioteca de Rua da Acisap na cidade de
Santa Rosa. Cerca de 1.100 livros foram arrecadados pelo projeto, que teve como objetivo promover
a leitura e levá-la a diferentes públicos. A ação visa
estimular a cultura e o conhecimento e terá continuidade com um ponto permanente de coleta.

CRELUZ DOA 15
REFRIGERADORES PARA
FAMÍLIAS CARENTES

aos idosos residentes na casa geriátrica de Tapera.
As atividades fizeram parte da programação do Dia
C e contaram com a participação dos acadêmicos
dos cursos de Enfermagem e Estética e Cosmética
da Ulbra de Carazinho. Verificação de pressão e glicose, e também momentos de embelezamento fizerem parte da programação da tarde.

MUTIRÃO REVITALIZA
PRAÇA EM VENÂNCIO
AIRES
A ação de revitalização da praça do
bairro Cidade Nova, em Venâncio
Aires, foi realizada pelas cooperativas Sicredi VRP e
Unimed VTRP, em parceria com entidades e empresas locais. Intitulada “A Praça É Nossa”, a ação teve
como objetivo fazer da praça um local repleto de esporte e lazer.

Divulgação Sicredi Vale do Rio Pardo

Através do Programa de Eficiência
Energética (PEE), o Grupo Creluz
promoveu uma grande ação social ao doar 15 refrigeradores novos para famílias que se encontram em
situação de extrema vulnerabilidade social. Os novos
refrigeradores além de conservar melhor os alimentos, garantindo mais saúde, também são muito mais
econômicos, reduzindo o consumo de energia.

COTRISOJA REALIZA DIA
DO CARINHO NO LAR DO
IDOSO DE TAPERA
O Dia do Carinho foi uma ação desenvolvida pela Cotrisoja com o
objetivo de proporcionar um momento dedicado
20
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Dezenas de voluntários participaram do mutirão em
benefício da comunidade local
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RECURSOS DO FUNDO
SOCIAL SÃO ENTREGUES
NO DIA DO
COOPERATIVISMO

EDUCAÇÃO AMBIENTAL
COM A TURMINHA DA
RECICLAGEM

Mauro Stoffel

No sábado em que se comemorou
o Dia Internacional do Cooperativismo, 1º de julho,
a Sicredi Pioneira RS contemplou 172 projetos selecionados no Fundo Social – programa que destina
1,5% do resultado do ano anterior para apoiar iniciativas desenvolvidas por entidades sem fins lucrativos que sejam associadas. Foram R$ 692.110,32
destinados a projetos da área de educação, cultura
e esporte que beneficiarão cerca de 64 mil pessoas
na área de atuação da Cooperativa.
O presidente da Sicredi Pioneira RS, Márcio
Port, afirmou que a entrega destes recursos reforça o compromisso da Cooperativa com a comunidade. “Os associados contribuíram no resultado da Cooperativa em 2016, decidiram destinar
parte deste resultado para o Fundo Social e agora as comunidades se beneficiarão diretamente,
atingindo milhares de pessoas. O resultado econômico financiou o resultado social, por isso podemos dizer que nas cooperativas os números
têm alma”.

O projeto A Turminha da
Reciclagem, desenvolvido pela
Fundação Aury Luiz Bodanese e a Cooperativa
Central Aurora Alimentos, atua na educação e conscientização ambiental. O objetivo principal é realizar
ações para sensibilizar as pessoas, especialmente
crianças e adolescentes, sobre os cuidados com o
meio ambiente e a importância da preservação e
conservação dos recursos naturais. As ações são
contínuas e realizadas através das educadoras ambientais ou de voluntários da Cooperativa.
Para saber mais sobre o Dia C, assista ao vídeo
no canal do Geração Cooperação no YouTube
pelo link:
https://youtu.be/FQLFToYg6_k

HISTÓRICO DO DIA C
O Dia de Cooperar nasceu em 2009, em Minas
Gerais, e logo ganhou a adesão de cooperativas de
todo o País. O Rio Grande do Sul participou pela
primeira vez em 2015 e, desde lá, as ações de transformação social realizadas no Estado só crescem.

64 mil pessoas serão beneficiadas por projetos do
Fundo Social

LIMPEZA DAS MARGENS
DO RIO TAQUARI
A Certaja se uniu mais uma vez
em uma força tarefa para limpar
as margens do Rio Taquari, na cidade de Taquari/RS. A ação foi realizada em parceria com a Patrulha Ecológica Voluntária, com o
apoio da comunidade local e colaboradores da
Cooperativa. Cerca de meia tonelada de lixo,
composto principalmente de garrafas PET, artigos plásticos, cadeiras, sofás, quadro de motos,
vaso sanitário, entre outros, foi recolhido no mutirão de limpeza realizado por 25 voluntários.
Cerca de 26 mil pessoas foram beneficiadas com
a iniciativa.

2015
170 cooperativas
3.996 voluntários
99 projetos
77 municípios
107.708 beneficiados
2016
190 cooperativas
+ de 6 mil voluntários
151 projetos
93 municípios
120 mil beneficiados
2017
262 cooperativas
8 mil voluntários
230 projetos
150 municípios
240.893 beneficiados
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O 5° ENCONTRO DE PRESIDENTES E EXECUTIVOS DE COOPERATIVAS (EPECOOP)
DEBATEU A INTERCOOPERAÇÃO E ESTRATÉGIAS CONJUNTAS DE DESENVOLVIMENTO
DAS COOPERATIVAS. ENTRE OS CASES APRESENTADOS ESTEVE O TRABALHO
REALIZADO PELA FECOERGS

Fecoergs desenvolve
cooperativas por meio da
intercooperação
O

maior desafio das cooperativas de energia é
desenvolver o meio rural. Para atingir esse

objetivo, é primordial investir em inovação. O trajeto desse avanço, conforme o presidente da
Federação das Cooperativas de Energia, Telefonia

OS PROJETOS
O coordenador técnico da Fecoergs, Luis
Osório Dornelles, informa que o Programa de
Padronização foi responsável por unificar mais
de 300 procedimentos técnicos das cooperati-

e Desenvolvimento Rural do Rio Grande do Sul

vas de energia. “Isso permitiu um projeto de ca-

(Fecoergs), Jânio Vital Stefanello, passa pela inter-

pacitaç ão

cooperação. Em 2003, durante a formatação do

Sescoop/RS”, acrescenta Renato Martins, que

planejamento estratégico, a Fecoergs decidiu apri-

preside uma das cooperativas de Infraestrutura

morar as iniciativas de parceria com as filiadas. As

do Estado – a Cooperativa Regional de Energia

atividades foram alicerçadas em dois grandes pro-

Taquari Jacuí (Certaja). Ele ressalta que essa pa-

jetos: o Programa de Padronização das Atividades

dronização diminuiu os custos, ampliou a produ-

Técnicas e o Projeto de Pesquisa e Desenvolvimento

tividade e melhorou a qualidade do produto en-

Conjunto.

tregue ao associado.

com

o

a uxí lio

do

Luiz Junior

inte grada

Entre as cooperativas da Fecoergs estão as de internet e geração de energia através de pequenas centrais
hidrelétricas.
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Divulgação Coprel

Das 24 cooperativas associadas à Fecoergs, 15 delas são de distribuição de energia

O Projeto de Pesquisa e Desenvolvimento

já apareceram: uma pesquisa feita pelo Governo

Conjunto tinha como meta, segundo Dornelles, apri-

Federal aponta que as cooperativas de energia do

morar as metodologias e os estudos referentes à área

Rio Grande do Sul têm as melhores notas do Brasil.

regulatória. O resultado foi o desenvolvimento de

A FECOERGS

três softwares, dois deles com foco no planejamento
da expansão do sistema e em avaliação financeira.
Em 2016, outro modelo de intercooperação foi
implantado: o Plano para Operação e Manutenção
de Redes em Dias de Contingência. A ideia central
era que as cooperativas prestassem auxílio umas às
outras em dias de temporal. “Com isso, conseguimos reduzir o custo das filiadas que não precisaram
mais contratar equipes extras”, explica Dornelles.

A Fecoergs conta com 24 cooperativas, sendo
15 delas de distribuição de energia e nove de desenvolvimento rural, onde estão contabilizadas a
internet e a geração de energia através de pequenas centrais hidrelétricas. O sistema, que conta
com 290 mil associados, teve um faturamento de
aproximadamente R$ 600 milhões e um crescimento médio de 5%.

“Se acontece um temporal na região em que a
Certaja atua, as outras cooperativas deslocam
equipes para ajudar na recuperação do sistema que
foi atingido. É menos tempo que o nosso coopera-

24 cooperativas

do fica sem energia. Nós não enxergamos as cooperativas como concorrentes, mas como parceiras
na busca de soluções”, enfatiza Renato Martins.

RESULTADOS
A palavra-chave da intercooperação é a elevação do nível técnico, através das melhores práticas, da melhoria de processos, diminuição de cus-

290 mil associados
faturamento de aproximadamente
R$600 milhões

tos e principalmente da inovação para crescer
conjuntamente.
Stefanello afirma que as ações promovidas pela
Fecoergs vêm ao encontro dos objetivos propostos
quando as cooperativas atuam como parceiras.
“Procuramos elevar o nível técnico das cooperativas a partir da inovação. Quando fazemos um projeto que reúne todo o sistema, estamos elevando o
nosso serviço para um patamar de excelência”, co-

Para saber mais sobre o trabalho
desenvolvido pela Fecoergs, assista
ao vídeo em:
www.sescooprs.coop.br/epecoop

memora o presidente da Fecoergs. Os resultados
23

Freepik

LEGISLAÇÃO

Cooperativas no Mercosul
CLICIO BARBIERO GOLIN
MESTRANDO EM DIREITO DA EMPRESA E DOS NEGÓCIOS NA UNISINOS
SUPERVISOR JURÍDICO DO SISTEMA OCERGS - SESCOOP/RS

A

presença do cooperativismo nos países integrantes do Mercosul é uma realidade. No
Uruguai, aproximadamente 30% da população participa de alguma cooperativa, por cerca de 1 milhão
de pessoas; na Argentina existem mais de 17 mil
sociedades cooperativas, com mais de 9 milhões de
associados. A integração de cooperativas dos
países pertencentes ao bloco econômico, todavia,
ainda não é realidade.

desenvolvimento e da integração das cooperativas

Os integrantes do Grupo Mercado Comum cria-

riam sócios domiciliados em outro ou outros países

ram em 2001 a Reunião Especializada em

no âmbito do Mercosul. Essa comissão contou com
a participação de parlamentares de distintos estados-membros e especialistas em legislação cooperativa. As cooperativas objeto do estudo deveriam
ter sua sede em um estado-membro e se constituiriam em conformidade com a respectiva legislação
aplicável às cooperativas daquele país, mas admitiintegrantes do bloco econômico.

Cooperativas do Mercosul – RECM1, lhe conferindo

Assim, na XVII Sessão Ordinária do Parlamento

a finalidade de desenvolver projetos “especialmen-

do Mercosul, ocorrida em 2009, foi aprovada a

te no que se refira à harmonização dos aspectos

Proposta de Anteprojeto de Norma apresentada

legislativos; a complementação de atividades pro-

pela Mesa Diretora acerca do estudo realizado pela

dutivas e/ou de serviços; a harmonização de polí-

RECM. Contudo, o estatuto das cooperativas do

ticas públicas para o setor cooperativo e a promo-

Mercosul foi posteriormente aprovado pelo

ção da liberdade de circulação e instalação de

Conselho de Mercado do Mercosul em 2015.

cooperativas na região”.

Agora, os integrantes do Mercosul devem

A RECM constituiu uma comissão técnica visan-

criar em seus países as respectivas legislações

do à criação de um estatuto para a promoção do

que deem guarida às cooperativas do bloco para

1 ht tp: //w w w. m e rcosur. int /mswe b/por tal% 20 inte rm e dia rio/N ormas/n ormas _we b/Resolucion es/PT/
Res_035_001_Reun%20Espec%20Cooperativas_Ata%203_01.PDF
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que atuem livremente na região, reconhecendo o

Podemos verificar que o Brasil não ficou inerte e

estatuto das cooperativas do Mercosul. O

fez a sua parte como Estado-membro reconhecendo

Uruguai já criou legislação nesse sentido e em ju-

o estatuto de cooperativas do Mercosul via Portaria

nho deste ano, o Ministério da Agricultura,

Ministerial do MAPA de nº. 1.395, assim como noticia-

Pecuária e Abastecimento - MAPA, editou a

do que o Uruguai também já o fez, restam agora os

Portaria nº 1.3952, que possibilita às cooperati-

demais integrantes do Mercosul agirem em prol do

vas brasileiras ampliarem suas atividades em paí-

Cooperativismo.

ses do Mercosul. A Portaria do Ministro da

Não restou prevista a constituição de

Agricultura, Pecuária e Abastecimento incorpo-

Cooperativas do Mercosul mediante o procedi-

rou ao ordenamento jurídico brasileiro as dispo-

mento de fusão ou incorporação de cooperativas

sições relativas às “Cooperativas do Mercosul”,

existentes em mais de um estado-membro, ainda

aprovadas pela Decisão MERCOSUL/CMC/DEC

que se considere a possibilidade deste mecanismo

No – 54/2015.

ser regulado no futuro como uma maneira adequa-

O Estatuto, que foi reproduzido pela Portaria,

da de integração cooperativa. ste fato não impede

traz o conceito das cooperativas do Mercosul,

que uma Cooperativa do Mercosul possa ser cons-

com a observação de que os sócios domiciliados

tituída a partir da fusão de cooperativas sediadas

no país da cooperativa devem compor mais de

num mesmo país.

50% do seu quadro social. Caso este percentual

Contudo, não se pode esquecer que o Mercosul é

deixe de ser observado por um período superior

uma Zona de Livre Comércio Imperfeita, pois sequer

a seis meses, o fato deve ser comunicado para a

as mercadorias circulam entre os países integrantes

autoridade encarregada do registro da coopera-

do bloco com alíquota zero, além disso o setor auto-

tiva e esta perderá a condição de “cooperativa

motivo e açucareiro estão em apartado do que foi

do Mercosul”.

acordado para os demais produtos, sem falar que

O dispositivo legal prevê a possibilidade de do-

frequentemente há uma crise, como a recente do lei-

miciliados no exterior, em condições de igualdade

te em pó, que frequentemente abalam as relações

de direitos e obrigações, também é dito que a ex-

entre os países.

pressão “cooperativa do Mercosul” deve integrar a
denominação social da cooperativa.

Mesmo com a aprovação do o estatuto das
cooperativas do Mercosul pelo Conselho de

A cooperativa pode adquirir esta característica

Mercado do Mercosul faz-se necessária a realiza-

desde a sua constituição ou mediante alteração es-

ção de esforços para que cada país adote medidas

tatutária aprovada pela maioria de dois terços dos

concretas para aplicação desta legislação em to-

sócios presentes em assembleia, devidamente

dos os estados-membros, contribuindo assim com

convocada com esta pauta. As Centrais e

o estímulo do cooperativismo e para que se cons-

Federações, por sua vez, podem admitir coopera-

tituam cooperativas com o intuito de facilitar o re-

tivas singulares de outros países integrantes do

conhecimento recíproco das cooperativas de ou-

Mercosul, mas também passarão a adotar a deno-

tros países do Mercosul.

minação Central ou Federação do Mercosul, por
constituição ou por alteração.

Por fim, entende-se que a aprovação do estatuto das cooperativas pelo Conselho de Mercado

Para a solução de conflitos, que por ventura

do Mercosul é um passo importante para promo-

posso surgir, restou estabelecido como a auto-

ver o desenvolvimento e fortalecimento das rela-

ridade administrativa ou judicial do local da se-

ções de integração e do cooperativismo no âmbi-

de da cooperativa do Mercosul como a compe-

to do bloco econômico assim como a edição da

tente para a solução de eventual solução de

Portaria do Ministro da Agricultura, Pecuária e

conflitos entre as cooperativas e seus sócios do-

Abastecimento que incorporou ao ordenamento

miciliados no exterior. O último artigo do esta-

jurídico brasileiro as disposições relativas às

tuto diz que todas as cooperativas do Mercosul,

“Cooperativas do Mercosul” também vem para

constituídas como tal, serão reconhecidas pelos

contribuir para o cooperativismo nacional, uma

demais estados-membros, mediante reciproci-

vez que pode abrir mercado e possibilitar parce-

dade de tratamento.

rias internacionais.

2 http://enciclopediaaduaneira.com.br/56783-2/
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ARTIGO

O Princípio da Adesão Livre e
Voluntária e a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
MARIO DE CONTO1
FACULDADE DE TECNOLOGIA DO COOPERATIVISMO - ESCOOP

I. SOCIEDADES COOPERATIVAS

A

s Sociedades Cooperativas são definidas
pela Aliança Cooperativa Internacional como associações autônomas de pessoas unidas voluntariamente para satisfazer suas necessidades e
aspirações econômicas, sociais e culturais através
de uma empresa de propriedade comum e gerida
democraticamente.

No âmbito do Direito Internacional, a
Declaração de Identidade Cooperativa fora expressamente recepcionada pela Recomendação
193/2002 da Organização Internacional do
Trabalho, que trata da Promoção de Cooperativas.
Com efeito, a partir do advento da referida
Recomendação, pode-se afirmar que os princípios
cooperativistas adquiriram caráter normativo na
ordem jurídica internacional, notadamente em

1 Doutor em Direito. Coordenador de Ensino, Pesquisa e Extensão da Faculdade de Tecnologia do Cooperativismo –
ESCOOP. Professor de Direito Cooperativo em cursos de graduação e pós-graduação. Advogado. Gerente Jurídico do
Sistema OCERGS-SESCOOP/RS.
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face dos Estados que compõem a Organização
Internacional do Trabalho. Apresenta-se relevante
referir em relação ao princípio cooperativo da
“Adesão Livre e Voluntária” – objeto da presente
análise – que sua noção está presente desde a
formulação teórica de cooperativa elaborada pelos Pioneiros de Rochdale. Nesse particular já se
apresenta a contribuição inovadora dos primeiros
cooperativistas, uma vez que tal princípio está diretamente relacionado à Liberdade de
Associação, direito que somente viria a ser internacionalmente reconhecido pela Declaração
Universal dos Direitos Humanos de 1948. Sarlet
refere ainda que ressalvada a experiência inglesa
e norte-americana, o movimento de constitucionalização da Liberdade de Associação é fenômeno
bastante recente, que remonta o período pós
Segunda Guerra Mundial2.
A análise do enunciado evidencia, inicialmente,
a preocupação com a (1) voluntariedade da associação; (2) a abertura da cooperativa àqueles que
sejam aptos a assumir direitos e obrigações perante
a sociedade; (3) a ausência de discriminação e ar-

partes, o sócio de cooperativa é usuário da sociedade, realizando operações com a cooperativa no cumprimento do seu objetivo social. Trata-se do que a
doutrina cooperativista reconhece como a dupla
qualidade do sócio, como “proprietário e usuário”.
Em uma cooperativa que tenha por objeto a industrialização de produtos lácteos, por exemplo, não
basta para ser sócio a intenção de investir no negócio: é imperioso que a pessoa que pretende associar-se à cooperativa seja um produtor de leite, uma vez
que, enquanto usuário, essa é a condição necessária
para que o mesmo possa realizar operações com a
cooperativa. Obviamente, a análise dos requisitos estatutários de ingresso em uma cooperativa deve ser
realizada à luz de suas características próprias, notadamente de seu objeto social.

II. LIBERDADE DE ASSOCIAÇÃO
COOPERATIVA NA LEGISLAÇÃO
BRASILEIRA E DISCURSO DECISÓRIO
DO STJ
A Liberdade de Associação, no Direito

bitrariedades fundadas em questões sociais, raciais,

Constitucional Brasileiro é reconhecida como

políticas, religiosas ou de gênero. A voluntariedade

Direito Fundamental. Segundo o texto constitucio-

de associação remete à ideia de que a decisão pelo

nal, “é plena a liberdade de associação para fins

ingresso - e, em regra, a decisão de desligar-se – de

lícitos, vedada a de caráter paramilitar” (art. 5º,

uma cooperativa, deve ser voluntária. Não se apre-

XVII) além da garantia expressa de que “ninguém

senta adequada à identidade cooperativa a ideia de

poderá ser compelido a associar-se ou a permane-

que a associação a uma cooperativa seja determi-

cer associado” (art. 5º).

nada, por exemplo, como requisito para o acesso a

No que concerne ao tratamento constitucional

determinada política pública. Da mesma forma, a

de sociedades cooperativas, a Constituição

permanência no quadro social da cooperativa pres-

Federal de 1988 iniciou um novo período, denomi-

supõe a voluntariedade que, portanto, deve estar

nado de Período de Autogestão, em que “a criação

presente durante todo o período em que mantido

de associações e, na forma da lei, a de cooperati-

vínculo associativo com a cooperativa.

vas independem de autorização, sendo vedada a

A análise da abertura da cooperativa àqueles ap-

interferência estatal em seu funcionamento”

tos a assumir direitos e obrigações perante a socie-

(art. 5º, XVIII). Além disso, a Constituição Federal

dade requer, nesse particular, a análise de uma carac-

reconheceu a necessidade do “adequado trata-

terística distintiva entre as sociedades cooperativas

mento tributário ao ato cooperativo praticado pe-

e as sociedades empresárias. Ao contrário de um só-

las sociedades cooperativas (art. 146, III, “c”) e o

cio/acionista de uma Sociedade Empresária, que se

papel do Estado, como agente normativo e regula-

trata de um investidor que ingressa com seu capital

dor da atividade econômica, ao estabelecer que “a

na obtenção dos dividendos decorrentes da explora-

lei apoiará e estimulará o cooperativismo e outras

ção da atividade empresarial, um sócio de coopera-

formas de associativismo” (art. 174, § 2º).

tiva deve congregar duas características essenciais:

A Lei 5.764 de 16 de dezembro de 1971, que “de-

além de aportar capital, representado por quotas

fine a Política Nacional de Cooperativismo, institui

2 “No plano do direito constitucional positivo, ressalvada a experiência inglesa e norte-americana, o reconhecimento da
liberdade de associação, na condição de direito fundamental, é mais recente, sendo, em geral (ressalvadas algumas exceções), um fenômeno do século XX, notadamente a partir da Segunda Guerra. Atualmente, como se sabe, a liberdade de
associação é amplamente reconhecida, tanto na esfera internacional quanto na esfera constitucional”. SARLET, Ingo Wolfgang.
Liberdade de associação cooperativa, direitos e garantias fundamentais e relações privadas na perspectiva do Supremo
Tribunal Brasileiro. In: MEIRA, Deolinda Aparício Jurisprudência cooperativa comentada. Lisboa: INCM, 2012. p. 44.
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o regime jurídico das sociedades cooperativas, e
dá outras providências” estabelece como características da cooperativa em seu art. 4º, incisos I e IX,
respectivamente, a “adesão voluntária, com número ilimitado de associados, salvo impossibilidade
técnica de prestação de serviços” e a “neutralidade
política e indiscriminação religiosa, racial e social”.
Além disso, o art. 29 da referida lei, dispõe: “O ingresso nas cooperativas é livre a todos que desejarem utilizar os serviços prestados pela sociedade,
desde que adiram aos propósitos sociais e preencham as condições estabelecidas no estatuto, ressalvado o disposto no artigo 4º, item I, desta Lei”.
A análise do discurso decisório do Superior
Tribunal de Justiça, ao pronunciar-se acerca das
obrigações legais impostas às cooperativas relati-

Tribunal de Justiça, o estabelecimento da necessi-

vas à observância da Adesão Livre e Voluntária en-

dade de aprovação em Processo Seletivo Público

fatiza o Princípio das Portas Abertas como limitador

para admissão de associados teve sua legalidade

ao estabelecimento de restrições discriminatórias e

afirmada. No entendimento do Julgador, embora o

arbitrárias ao livre ingresso de associados.

ingresso nas cooperativas seja livre, devem ser
preenchidas as condições previamente estabele-

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL.
COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.
INGRESSO NO QUADRO. RECUSA PELA
EXIGÊNCIA DE CURSO. IMPOSSIBILIDADE.
PRINCÍPIO DA LIVRE ADESÃO. ART. 4º, I, DA LEI
N. 5.764/71. IMPOSSIBILIDADE TÉCNICA NÃO
C AR AC T ER IZ ADA .

ACÓ R DÃO

EM

ciado), o apelante necessitava ser aprovado no
processo seletivo, o que não ocorreu, razão pela
qual o desprovimento do recurso é medida que se
impõe”. Nesse sentido, o estabelecimento de
Processo Seletivo, desde que previsto estatutariamente, não se configura como requisito discriminatório, conforme ementa da decisão:

CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO

“RECURSO ESPECIAL. Civil. Cooperativa de

DESTA CORTE. PRECEDENTES. SÚMULA 83/

trabalho Médico. Recusa. Descumprimento de

STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. O Tribunal de

exigência

Justiça, ao analisar a situação fática dos autos,

Possibilidade. Expressa Previsão legal. Art. 29

concluiu pela ilegalidade da exigência do aludi-

da lei Nº 5.764/71. Recurso especial desprovi-

do certificado de conclusão de curso ministrado

do”. (RECURSO ESPECIAL Nº 1.616.034 – SP,

pela Unimed Campinas. 2. Nesse contexto, a ju-

MINISTRO PAULO DE TARSO SANSEVERINO,

risprudência desta Corte destaca o princípio da

DJe 1/2/2017).

‘porta-aberta’, consectário do princípio da livre
adesão, segundo o qual não podem existir restrições arbitrárias e discriminatórias à livre entrada
de novos membros nas cooperativas. 3. Dessa
forma, a conclusão alcançada pelo acórdão recorrido está alinhada à jurisprudência deste
Tribunal Superior, incidindo, no ponto, a Súmula
83/STJ. 4. Agravo regimental improvido” (AREsp
nº 767.502/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO
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cidas. Nas suas palavras, “no caso, para ser (asso-

de

condições

estatutárias .

Apresenta-se relevante analisar o posicionamento do STJ a respeito da “Impossibilidade
Técnica de Prestação de Serviços”, prevista no
art. 4º, I, da Lei 5764/71.
Verifica-se que, em alguns julgados, a
Impossibilidade Técnica é analisada à luz da cooperativa. Dito de outro modo, o critério estabelecido é analisar se a cooperativa possui capacidade

BELLIZZE, Terceira Turma, DJe 4/2/2016).

técnica de, ao aceitar a adesão de novos associados, prestar-lhes serviços. Nesse diapasão, o en-

O conteúdo jurídico do Princípio das Portas

tendimento exarado do REsp nº 151.858/MG é o de

Abertas, nesses termos, apresenta-se relacionado

que tal impossibilidade técnica da cooperativa de-

à ausência de restrições discriminatórias e arbitrá-

ve ser demonstrada, não bastando a simples in-

rias. Nesse ínterim, em julgado recente do Superior

conveniência para os atuais sócios:
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IMPOSSIBILIDADE. (...) 2. Salvo impossibilidade técnica do profissional para exercer os serviços propostos pela cooperativa, conforme
art. 4º, I, da Lei 5.764/71, deve-se considerar
ilimitado o número de associados que podem
juntar-se ao quadro associativo, face a aplicação do princípio da adesão livre e voluntária
que rege o sistema cooperativista. 3. No caso
concreto, a ré aduz que a cooperativa não é
obrigada a aceitar todos aqueles que pretendam ingressar na sociedade, podendo deliberar
sobre a conveniência e oportunidade da associação de novos médicos, inclusive em face da
exceção legal de impossibilidade técnica de
prestação de serviços. Contudo, o acórdão re“Cooperativa. Nas associações com essa natu-

corrido foi claro ao afirmar que a autora possui

reza, a limitação ao ingresso de novos associa-

todas as qualificações necessárias ao exercício

dos condiciona-se à ‘impossibilidade técnica de

de sua especialidade, de modo que não é pos-

prestações de serviços’ (Lei 5.764/71, artigo 4º,

sível acolher as razões para a negativa de

I). Não basta para justificá-la a simples incon-

filiação. 4. Recurso especial não conhecido”

veniência que possa resultar para os que já in-

(REsp nº 1.124.273/CE, Rel. Ministro LUIS FELIPE

tegram o quadro de cooperados” (REsp nº

SALOMÃO, Quarta Turma, DJe 19/3/2010).

Terceira Turma, DJ de 8/9/1998).

Em verdade, ao entender que a impossibilidade
técnica de prestação de serviços deve ser analisa-

Em julgados mais recentes, todavia, o Superior

da à luz do candidato a associado, os julgados

Tribunal de Justiça tem manifestado o entendi-

confundem, ao nosso ver, tal noção ao cumpri-

mento – equivocado, ao nosso ver - de que a im-

mento dos requisitos estatutários de ingresso.

possibilidade de prestação de serviços deve ser

Dito de outro modo, a (im)possibilidade técnica

analisada em face do candidato a sócio:

do profissional trata-se da análise do cumprimento
dos

requisitos

estatutários

de

ingresso;

“CIVIL E PROCESSO CIVIL. COOPERATIVA.

ultrapassada essa fase, surge para a cooperativa a

UNIMED. VEDAÇÃO DE INGRESSO A NOVOS

faculdade de restringir o ingresso de novos sócios

MÉDICOS EM FACE DO GRANDE NÚMERO DE

mediante a comprovação de sua incapacidade

PROFISSIONAIS ASSOCIADOS QUE ATUAM

técnica de prestação de serviços a novos

EM

associados.

D E T E R M I N A DA

E S P EC IA L I DA D E .

Freepik

151.858/MG, Rel. Ministro EDUARDO RIBEIRO,
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FecoAgro/RS: um trabalho
de união
PAULO PIRES
PRESIDENTE DA FEDERAÇÃO DAS COOPERATIVAS AGROPECUÁRIAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL (FECOAGRO/RS)

O

cooperativismo agropecuário gaúcho tem
nos mostrado números significativos, e que

foram

responsáveis

por

um

faturamento

nos últimos cinco anos apresentaram um cresci-

de R$ 20,45 bilhões, crescimento de 11,3% em rela-

mento excepcional, alicerçados principalmente

ção ao período anterior. A representação da enti-

na confiança mútua, gestão competente de uma

dade na produção do Rio Grande do Sul é de 60%

área técnica inovadora, que levou os agricultores

na originação do trigo, 50% na soja, 45% no leite, e

a produzir de forma sustentável e com resultado.

20% no milho. Contamos atualmente com 42 coo-

Somente através do aumento de produtividade

perativas filiadas, agregando 178.347 associados e

consistente poderemos manter ou melhorar a ren-

que geram 19.097 empregos diretos.

da dos nossos produtores, principalmente os
pequenos.
30

Em 2016, as cooperativas ligadas à FecoAgro/RS
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fizeram perder parceiros no caminho. Por isso que as

tenhamos um cooperativismo forte, solidário e que

cooperativas estão atuando em culturas que apre-

tenha na agregação de valor da produção o seu

sentam problemas históricos de rentabilidade, como

principal objetivo.

o trigo, por exemplo, trabalhando junto a órgãos de

No mês de setembro de 2017, a Federação das

pesquisa, buscando a melhor forma de vencer este

Cooperativas Agropecuárias do Estado do Rio

desafio. Neste caso específico desenvolvemos um

Grande do Sul (FecoAgro/RS) completou seus

trabalho junto a Embrapa Trigo, de Passo Fundo, pa-

20 anos de luta em favor das cooperativas agro-

ra racionalizar custos e aumentar a produtividade do

pecuárias do Rio Grande do Sul. Durante este pe-

trigo no Rio Grande do Sul de forma a conquistar

ríodo, a entidade foi a bandeira representativa de

novos mercados, e obter renda com a cultura.

momentos difíceis e de sucesso que passaram as

O futuro do cooperativismo agropecuário

cooperativas, acreditando que através da organi-

gaúcho é repleto de desafios e estamos nos mos-

zação coletiva de seus associados, o produtor es-

trando parceiros para vencermos estas batalhas. O

taria mais seguro e competitivo. Mais do que

programa de autogestão desenvolvido em parceria

olhar para o que foi feito, é importante termos a

com o Sescoop/RS está em curso e tem ajudado a

nossa missão no presente e visão no futuro bem

nos mostrar o caminho mais seguro, nos fornecen-

alinhadas de forma a cada vez mais atuarmos de

do os indicativos para que nos próximos anos

maneira contundente pelo nosso setor.
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ESPAÇO ESCOOP

Na solenidade, 23 alunos receberam o diploma do Curso Superior de Tecnologia em Gestão de Cooperativas

Escoop forma quarta
turma
A

Faculdade de Tecnologia do Cooperativismo

realizações promove transformações. Acredito que

– Escoop realizou, no dia 26 de agosto, a so-

educar é um ato de cooperar e o Sistema Ocergs-

lenidade de formatura da quarta turma do Curso

Sescoop/RS, ao criar e manter a Faculdade de

Superior de Tecnologia em Gestão de Cooperativas.

Tecnologia do Cooperativismo, demonstra buscar

O professor e paraninfo da turma, Carlos Alberto

transformações positivas, possibilitar que o Rio

Oliveira de Oliveira, destacou o empenho e dedica-

Grande do Sul seja modelo por contar com a primei-

ção dos formandos ao longo da trajetória do curso.

ra instituição de ensino superior dedicada ao coope-

“Como o cooperativismo nos ensina, a união para

rativismo é fazer diferente”, ressaltou.

MEC avalia Escoop com conceito de qualidade
Primeira instituição de Ensino Superior do Brasil voltada exclusivamente ao ensino, pesquisa e extensão em
cooperativismo, a Escoop foi avaliada com conceito 4 pelo Ministério da Educação (numa escala até 5), estando
incluída, portanto, entre as mais bem avaliadas faculdades do País.
Conforme o relatório de avaliação divulgado pela comissão de três avaliadores do MEC, a Escoop apresenta um
perfil muito bom de qualidade na análise sistêmica e global.
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Divulgação

ESCOOP RECEBE
VISITA DE COMITIVAS
MATO-GROSSENSES
A Escoop recebeu, nos dias
11 de julho e 25 de setembro,
comitiva de 32 e 34 alunos,
respectivamente, do curso
de MBA Especialização em
Gestão de Cooperativas,
promovido pelo Sistema
OCB/MT. As visitas tiveram o
objetivo proporcionar aos
alunos vivenciar
experiências do mundo
cooperativo, através de
viagem, palestras, buscando
uma compreensão e análise
do cooperativismo, tanto em
relação ao referencial
teórico-metodológico,
quanto à práxis cooperativa
no RS, estado considerado o
“berço do cooperativismo”.

EXIBIÇÃO DE
DOCUMENTÁRIO
GAÚCHO
No dia 13 de setembro, os
alunos do curso de
graduação Gestão em
Cooperativas da Escoop
assistiram ao documentário
“Substantivo Feminino”,
dirigido por Daniela Sallet e
Juan Zapata. A atividade fez
parte da disciplina de
Educação Cooperativa,
ministrada pela professora
Rosane Zimmer, e teve como
objetivo desenvolver
reflexões em torno dos
desafios e perspectivas da
educação em tempos de
liquidez em diferentes eixos.
Participaram também os
alunos da disciplina
Vivências em Cooperativismo
V – Gestão da Qualidade,
ministrada pelo professor
Fernando Dewes. Após a
exibição do documentário,
um debate foi promovido
abordando questões de
gênero, formas de
ecologismo, consumo
consciente, políticas, dentre
outras.

Alunos da graduação
lançam curta-metragem
C

omo atividade da disciplina de Português Instrumental da
graduação em Gestão de Cooperativas da Faculdade de
Tecnologia do Cooperativismo – Escoop, alunos lançaram no dia 26
de junho, o curta-metragem “Aprender a aprender: histórias da turma de 2016”, que foi utilizada como recurso didático pela professora
Rosane Zimmer.
O objetivo da metodologia foi trabalhar de forma mais intensa a
compreensão e domínio do idioma, o entendimento de quem fala e
quem ouve, entre quem escreve e quem lê, abordando as reflexões
sobre a língua e suas implicações na comunicação humana.
De março a junho de 2017 a turma do 3º semestre foi instigada à
produção de distintas sínteses em torno da linguagem, no sentido de
explorar o seu contexto dinâmico de manifestação. Entre as produções, a recuperação das memórias pela via de um curta-metragem
sobre as vivências na disciplina foi uma atividade singular.

Grupo de Pesquisa da
Escoop
O Grupo de Pesquisa da Escoop “Governança Corporativa em
Sociedades Cooperativas” promoveu no dia 3 de agosto, no auditório da Escoop, a Palestra “Radiografia das Estruturas de Governança
nas Cooperativas Brasileiras dos Ramos Agropecuário e Crédito –
2017”, com o professor do Observatório de Cooperativismo da
Universidade de São Paulo/RP, Davi Rogério de Moura Costa. Foram
apresentados os conceitos de cooperativas, governança, performance/desempenho, adotados pelo Observatório do Cooperativismo, os
procedimentos metodológicos e os indicadores de governança, a importância do conselho de administração e os mecanismos internos
das cooperativas dos ramos.
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Precisamos rever as premissas
presente no desenho das
práticas e políticas de
governança das cooperativas
PAOLA RICHTER LONDERO
PROFESSORA AUXILIAR FACULDADE DE TECNOLOGIA DO COOPERATIVISMO – ESCOOP
DOUTORANDA EM CONTROLADORIA E CONTABILIDADE PELA FEA USP/SP
MESTRE EM CONTROLADORIA E CONTABILIDADE PELA FEA USP/RP
BACHAREL EM ADMINISTRAÇÃO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
BACHAREL EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS PELO CENTRO UNIVERSITÁRIO FRANCISCANO

D
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esde a década de 70, quando autores como

dos interesses do proprietário. Em outras palavras,

Jensen e Meckling, Ross, Alchian e Demsetz,

nessa visão, tendo oportunidade, o gestor da orga-

dentre outros, começaram a discutir sobre a sepa-

nização tem a tendência de tomar decisões que lhe

ração entre a propriedade (posse) e o controle

favoreçam, mesmo que tais decisões causem pre-

(administração) nas empresas, a dificuldade de es-

juízo para a cooperativa e seus cooperados. Assim,

tabelecimento de contratos completos, o problema

todos os mecanismos, práticas e políticas empresa-

em observar o esforço e desempenho do gestor e a

riais são desenhados para impedir ou suavizar esse

tendência de cada parte da relação buscar a maxi-

comportamento oportunista do gestor.

mização da sua riqueza individual, os estudos sobre

Assume-se que esse comportamento oportunis-

os chamados conflitos de agência se intensificaram

ta irá ocorrer porque dificilmente o cooperado irá

e deram base para o desenvolvimento de teorias,

ter o mesmo nível de informação que o gestor, há

mecanismos, práticas e políticas empresariais até

uma assimetria de informação, onde normalmente

hoje difundidas em nossas organizações.

o gestor leva vantagem. Isso também reflete na di-

A base dessa chamada relação de agência des-

ficuldade de estabelecimento de contratos comple-

crita dentro das organizações é a delegação do po-

tos que assegurem a determinação de parâmetros

der de decisão, ou controle, ao administrador por

que impossibilitem o comportamento oportunista.

parte do proprietário e também a premissa de que

Essas premissas, usualmente são a base para o

o gestor irá procurar maximizar seu próprio interes-

estabelecimento das políticas e práticas de go-

se econômico, a sua remuneração, em detrimento

vernança corporativa dentro das organizações, o
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que também é verdade nas cooperativas. A go-

possível comportamento oportunista para o com-

vernança corporativa é desenhada como um con-

portamento cooperativo do gestor, as práticas e

junto de processos e mecanismos que almejam

políticas de governança deixam de ser orientados

monitorar, controlar e incentivar o comportamen-

para monitoramento, controle e incentivo, mas sim

to da administração, garantindo a redução da dis-

para suporte a tomada de decisão.

tância existente entre os proprietários e adminis-

Em uma primeira análise, talvez, pareça lógico

tração, e assim, o estabelecimento do equilíbrio

que as cooperativas utilizem a visão de stewardship

sobre o nível informacional.

para desenhar seus mecanismos de governança,

Porém, será que devemos moldar nossas práti-

porém isso não é uma verdade. Tanto a prática em-

cas e políticas dentro das nossas cooperativas es-

presarial, quanto o meio acadêmico, pouco deteve

perando o comportamento oportunista do

sua atenção na discussão e elaboração de meca-

gestor?

nismos baseados em stewardship, nossa modela-

Quando uma decisão na cooperativa não é tida
como vantajosa, o oportunismo do gestor é a jus-

gem de práticas e políticas é muito mais voltada
para monitoramento, controle e incentivo.

tificativa adequada? Autores como Davis,

Mas por que continuamos a basear o desenvol-

Schoorman e Donaldson expõem que as decisões

vimento das políticas e práticas de governança

ruins dos gestores podem estar muito mais vincu-

corporativa na chamada teoria da agência, que

ladas a baixa habilidade, falta de conhecimento e

tem como base o comportamento oportunista do

baixo nível de informação para tomada de decisão,

gestor? A resposta não é nova, reside na percep-

do que necessariamente o comportamento opor-

ção de risco que os cooperados estão dispostos

tunista. É necessário considerarmos outros tipos

a assumir. Geralmente, os cooperados são aves-

de comportamento humano além dos explicados

sos ao risco e buscam evitar maiores perdas.

pela economia tradicional.

Assim, provavelmente tendem a perceber os exe-

Nesse contexto, surge outra proposta, conhecida

cutivos como oportunistas e já desenham meca-

como teoria stewardship, ou traduzida como o ges-

nismos de governança com base na agência, im-

tor “mordomo”, que apresenta a concepção de que

plementando mecanismos de segurança já

os interesses do gestor podem estar alinhados com

baseados em um comportamento oportunista pa-

os interesses organizacionais. Em outras palavras, o

ra justamente evitar correr qualquer risco desse

gestor atua servindo em prol dos cooperados.

comportamento que é entendido como mais co-

Nessa perspectiva o gestor substitui ou negocia o

mum do que de stewardship.

comportamento individual por um comportamento

Qual é o problema em continuarmos utilizando

cooperativo, mesmo quando o seu interesse não es-

os mecanismos de governança como instrumentos

tá alinhado com o dos cooperados, o gestor coloca

puros de monitoramento, controle e incentivo? É

maior valor na cooperação do que no oportunismo,

que ao desenharmos mecanismos que controlam e

o foco é o organizacional pelo ganho a longo prazo

monitoram os gestores dentro de um comporta-

e não no ganho individual imediato.

mento esperado, muitas vezes, as organizações

Notem que por esse alinhamento de comporta-

passam a induzir o gestor a se comportar dentro

mento esperado, os mecanismos de governança

desse padrão esperado, então, na verdade, indu-

tendem a ser desenhados não para monitorar, con-

zem o comportamento que tentam evitar.

trolar e incentivar o comportamento do gestor, mas

Assim, a grande indagação é se não está na

sim, para dar suporte para as suas decisões evitando

hora de revermos nossas práticas e políticas de

que fatores como falta de habilidade, conhecimento

governança, se em vez de apostarmos tanto no

ou informação afetem a qualidade das ações e o de-

monitoramento, controle e incentivo, a determina-

sempenho da organização. Com base nessas pre-

ção de mecanismos não deveria ser para o supor-

missas, por exemplo, o conselho de administração,

te da decisão do gestor, ou pelo menos, um híbri-

não atua como órgão fiscalizador das decisões do

do dos dois? E mais, se é verdade que aspectos

gestor, mas sim, como um órgão de parceria com a

como alinhamento cultural, identificação organi-

gestão, visando melhorar a estratégia organizacional

zacional, pensamento cooperativista impulsionam

e agregar valor às principais decisões do gestor.

o comportamento de stewardship do gestor, será

Com essa mudança de perceptiva, a premissa

que não seria natural das cooperativas assumirem

básica que orienta o desenho dos mecanismos de

essa nova postura ao construírem seus mecanis-

governança é alterada, o foco deixa de ser o

mos de governança?
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Os segredos de
uma liderança
positiva
Quais são as características de uma liderança
positiva?
Os líderes positivos são aqueles que trabalham para criar um
clima organizacional globalmente positivo, com relacionamentos significativos, confiantes e de apoio com aqueles que trabalham. Isso não significa que eles não podem ter um dia ruim, ficarem chateados ou fornecer feedback duro ou negativo. No
geral eles estabelecem uma atmosfera positiva, porque são
conscientes de si mesmos, o que lhes permite ser direcionados
internamente por seus valores, visão pessoal, propósito, mas
são focados nos outros e suas necessidades.

O que faz um líder ruim?
Líderes que criam ambientes negativos e são individualistas,
devido à necessidade de controlar os outros, por medo ou
insegurança.

Os grandes líderes devem buscar constante
aperfeiçoamento profissional e estarem dispostos a
adquirirem novos conhecimentos. Qual a importância
dessa atitude em um cenário de globalização e
constantes mudanças em que vivemos?
Onde a mudança é uma constante (de tal forma que confiar no
passado ou no que os outros fizeram torna-se mais difícil, porque não existe precedente para as complexidades de hoje), o
INTERAÇÃO COOPERATIVISTA PARA UM MUNDO MELHOR

Um ambiente de trabalho

você não tem os fatos ou perspectivas corretos so-

positivo fornece o contexto pelo

res decisões. Quando os líderes tomam decisões

bre um problema, você não pode tomar as melho-

qual os funcionários se sentem

erradas, eles precisam se recuperar e isso leva

seguros, desejam ser os

são as coisas que criam um entrave na eficiência e

tempo, esforço e dinheiro em muitos casos. Estas

melhores e fazer o melhor

eficácia da organização.

trabalho. Neste cenário, eles

A liderança intimidadora e ofensiva ainda
tem espaço dentro do modelo de gestão
das organizações do século XXI?

aprendem, mudam e se
adaptam melhor”.

Tem um lugar, mas deve ser usado com moderação
e não como o padrão. Se o edifício estiver quei-

que se torna primordial é a nossa capacidade de

mando, podemos usar esses estilos de liderança

aprender e de se adaptar. Isso exige que os líderes

para tirar as pessoas do prédio e para a segurança.

sejam cada vez mais aprendizes curiosos, adaptá-

Não consigo pensar em muitos casos em que a

veis e abertos ao feedback dos outros.

coerção ou a compulsão devem estar presentes na
liderança. Ao exercer isso, começamos a agir sobre

Estamos vivendo em um ambiente volátil,
dinâmico e com mudanças complexas.
Como a estratégia da empresa deve se
adaptar e mudar dentro deste cenário?

as pessoas e tratá-las como objetos, veículos ou

Isso exige que sejamos mais fluidos e flexíveis com

atores e não agentes passivos, que apenas obede-

as estratégias das organizações. Recentemente, fa-

cem ordens.

lei com um CEO de uma empresa da Fortune 500

meios para um fim. As pessoas não respondem
bem quando são tratadas como objetos. Isso vai
contra a condição humana em que devemos ser

as bases estratégicas da empresa. Isso não significa

Como o líder influencia favoravelmente a
performance de seus colaboradores? Qual
a importância de um ambiente positivo de
trabalho para o desenvolvimento pessoal e
para a autonomia do colaborador?

descartar toda a estratégia e começar de novo, mas

Ajudando os funcionários a tomarem conhecimen-

significa que eles estão abertos a ajustes e mudan-

to disso, de modo que eles vejam claramente como

ças ao longo do caminho e receptivos a essa

estão agregando valor, seus pontos fortes e que

possibilidade.

estão fazendo a diferença na organização. Um am-

que tem sido CEO por quase dois anos e atua na
empresa há 18 anos. Ele observou que, devido ao
ambiente dinâmico de hoje, faz-se necessário que
ele e sua equipe sejam mais flexíveis ao desenvolver

biente de trabalho positivo fornece o contexto pe-

Quando o líder se coloca em uma posição
em que parece saber tudo, ele não perde a
habilidade de se conectar com seus
colaboradores?

lo qual os funcionários se sentem seguros, desejam

Evidente. Os resultados disso são as pessoas sim-

vem em um nível mais alto, são mais leais ao seu

plesmente dizerem o que acham que o líder quer

líder e à organização. Ou seja, eles mantêm o alto

ouvir. O líder perde feedback valioso, necessário e

desempenho.

ser os melhores e fazer o melhor trabalho. Neste
cenário, eles aprendem, mudam e se adaptam melhor. São mais receptivos, inovam e se desenvol-

não filtrado, e perde também a capacidade de ser
visto como acessível e adaptável. Quanto maior o
cargo ocupado pelo líder na organização, maior é
a tendência de que isso se agrave. Muitas vezes
nos referimos a isso como a “doença CEO”.

Estar aberto a receber feedbacks críticos e
negativos torna o líder mais eficiente?

O diálogo entre líderes e colaboradores é
uma ferramenta importante dentro da
cultura organizacional. Nesse caso, como a
cooperativa ou a empresa deve se portar
quando recebe algum feedback de sua
equipe de trabalho?
Eles nunca devem desconsiderá-lo. O feedback

Certamente. Os comentários não filtrados são

pode ser ingênuo, mas sempre há algo que os

essenciais para a tomada de decisões eficazes. Se

líderes podem aprender com ele. No mínimo,
37
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O que produz famílias saudáveis são os
mesmos ingredientes que produzem
organizações saudáveis: confiança,
altruísmo, relacionamentos fortes,
comunicação efetiva e paciência”.
revela onde os membros da organização estão em termos de sua
compreensão e experiência. Os funcionários também precisam
saber que foram ouvidos. Os líderes podem não ser capazes de
atuar sobre a opinião do outro por uma variedade de razões, mas
aqueles que fornecem o feedback precisam sentir como se tivessem sua voz ouvida, reconhecida e valorizada. Pense nisso como
um relacionamento. Se um membro do relacionamento não está
se sentindo valorizado, ouvido ou apreciado pelo outro, esse
relacionamento não vai durar muito, deixando de produzir os
resultados desejados.

A cooperativa tem em seu DNA a organização de
pessoas, que em tempos de dificuldade se unem mais,
se reúnem e atuam mais em conjunto, assim como
fazem as famílias em seus lares. De que forma a família
pode ajudar no desenvolvimento de uma liderança?
A família é a unidade básica da sociedade e o laboratório final
para o desenvolvimento da liderança. É por isso que acredito
que não haverá sucesso fora de casa, na empresa, se não houver
no grupo familiar, dentro de casa. O que origina famílias saudáveis são os mesmos ingredientes que originam organizações
saudáveis: confiança, altruísmo, relações fortes, comunicação
efetiva e paciência. Enganamo-nos quando pensamos que podemos obter os mesmos resultados no trabalho, por exemplo, sustentar alto desempenho e satisfação, usando um padrão diferente do que com a família e amigos. É como se por alguns salários
e benefícios sentimos que temos direito de tratar as pessoas de
forma diferente e ainda obtermos os mesmos resultados que
obtemos em outros relacionamentos. Isto não funciona dessa
forma. Como líderes, não conseguiremos manter influências duradouras nessas condições.

O cooperativismo congrega 1 bilhão de pessoas no
mundo e gera 250 milhões de empregos. Qual a sua
percepção em relação a este modelo econômico e
social?
É um “experimento” extraordinário sobre confiar na cooperação
como forma de impulsionar o bem social e econômico. Este modelo proporciona a liderança positiva e exige um nível superior em
alguns aspectos. Como consequência, acho que pode produzir
resultados mais fortes e sustentáveis do que outros modelos.

38

SESCOOPRS.COOP.BR • JUL/AGO/SET • 2017

INTERAÇÃO COOPERATIVISTA PARA UM MUNDO MELHOR

R

io Grande Cooperativo a cada edição resgata e registra um fato histórico do
cooperativismo gaúcho, pesquisado no acervo da
biblioteca da Escoop.
Na reportagem desta edição, o Jornal O
Interior, ano 17, n.808, p. 07, janeiro de 1992,
mostrou a preocupação das cooperativas gaúchas com a comunicação com seu quadro associativo, em uma reportagem de página inteira
que mostra como a Cotriel, de Espumoso, se relacionava com seu associado.
Na matéria, o comunicador Luiz Roberto
Canello relata que através da Rádio Planetário
AM, em cadeia com a Rádio FM de Espumoso,
conseguia levar ao associado diversas informações importantes para a sua atividade. “A nossa
ideia é esgotar o assunto, ouvindo opiniões de
todos os lados possíveis, apresentando um jornalismo ágil de serviço, informação e formação do
associado”, explicava Beto Canello, como é
conhecido em todo o Rio Grande do Sul.

PARA RECORDAR

Aconteceu no
Cooperativismo
O comunicador frisa na matéria publicada em
O Interior, no segmento Rádio Cooperativista,
que o programa dominical, que era veiculado aos
domingos das 12 às 13 horas, tinha encontrado
seu formato ideal. “Após pesquisas feitas entre
os associados em reuniões de núcleo, o programa consolidou a atual estrutura e acertou até o
horário mais adequado de apresentação”, completa Canello.
Segundo as informações divulgadas no texto
de O Interior, o programa era produzido e redigido pelo jornalista Beto Canello, que além do
programa dominical ainda produzia e apresentava o “Informativo Cotriel”, levado ao ar na Rádio
Planetário de segunda à sexta das 12h50 às
13 horas.
Pesquisa realizada pela bibliotecária da Escoop,
Raquel Reis dos Santos. O Interior foi uma publicação da Ocergs. Edições anteriores encontram-se na biblioteca à disposição para
pesquisa.
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Cooperativismo para uma
saudável vida financeira
RODRIGO BORGES
DIRETOR GERAL DA UNICRED RS
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m tempos de incerteza econômica, segurança

diferenciadas. O cooperativismo democratiza o

e uma vida financeira saudável é o desejo de

crédito e demais produtos financeiros, promoven-

todos. Entre os jovens, esta busca pelo bem-estar

do o desenvolvimento sustentável e reduzindo as

social tem sido uma das maiores preocupações, prin-

diferenças entre as pessoas.

cipalmente daqueles que estão ingressando no

As próprias cooperativas financeiras tiveram

mercado de trabalho ou os profissionais já colocados

que se atualizar em termos de gestão. Os valores

que planejam garantir seu futuro e de sua família.

universais de transparência, honestidade, verdade e

É neste contexto que as instituições financeiras

solidariedade, bases do cooperativismo, permane-

cooperativas vêm crescendo. Os jovens se deram

cem os mesmos, mas os processos mudaram.

conta de que aquele antigo método de união de

Diante de novos padrões, a competência e a quali-

forças, ou seja, compartilhar e unir esforços pelo

ficação para atender às novas exigências tornaram-

bem comum, é uma opção bastante inteligente.

-se fundamentais para o desempenho das funções.

Isso porque as cooperativas notabilizam-se por

Essa notável atenção sobre os movimentos

ser uma sociedade de pessoas e não de capital. Os

transformadores do mercado faz com que as coo-

cooperados são mais do que simples clientes: são

perativas tenham um crescimento contínuo, princi-

os donos do “negócio”, participando da tomada de

palmente em ativos financeiros e novos canais e

qualquer decisão.

pontos de atendimento. Hoje já são 57 mil coopera-

O público jovem, percebendo estes diferen-

tivas de crédito, em 103 países. No Brasil, são 1.154,

ciais, vem integrando-se ao sistema cooperativista.

com o envolvimento de mais de 7 milhões de pes-

E não é só por isso. O cooperativismo está atento

soas, número o qual só tende a crescer. No Rio

às tendências do mercado, evoluindo de acordo

Grande do Sul, por exemplo, berço do cooperativis-

com a sociedade. Conectado com seu tempo, uti-

mo no Brasil, o ramo faturou em 2016 R$ 8 bilhões,

liza as tecnologias disponíveis, atualiza ferramen-

reunindo 1,9 milhão de associados e empregando

tas e canais de comunicação – a exemplo do mo-

9,9 mil profissionais. Resultados que comemora-

bile e internet – e lança novos serviços e produtos,

mos no dia 20 de Outubro, Dia Internacional do

assim como linhas de crédito e de financiamento

Cooperativismo de Crédito.
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GERAÇÃO COOPERAÇÃO

AMOR À PRIMEIRA VISTA PELO
COOPERATIVISMO

O Geração Cooperação divulgou a história de
amor da advogada Maria Henriqueta com o
cooperativismo. Ela contou que quando teve seu
primeiro contato com o modelo, sua identificação
com os princípios foi imediata e a paixão, inevitável.
Essa história de amor começou quando ela foi
aprovada no concurso para o Instituto de
Cooperativismo e Associativismo (ICA), de São Paulo.
Trabalhou no meio cooperativista e, anos depois,
participou da fundação da Unimed.

ÍNDICE DE FELICIDADE
COOPERATIVISTA

Estudo realizado pela especialista em recursos
humanos Jessyca Price-Jones, mostra que empregados
felizes têm mais sucesso, eficiência e saúde. O Geração
Cooperação mostrou que, para poder dimensionar a
felicidade dos trabalhadores de cooperativas, o
Sistema OCB desenvolveu o indicador Felicidade
Interna do Cooperativismo (FIC). A ferramenta foi
criada para calcular o bem-estar e a qualidade de vida
dos cooperados, dirigentes, funcionários e
comunidades onde estão inseridos. A pesquisa é feita
através de um questionário sobre temas como padrão
de vida, educação, saúde, meio ambiente e vitalidade
comunitária.

PRIMEIRA PRESIDENTE MULHER
DA ACI

O Geração Cooperação mostra que a força
feminina está conquistando espaço em todos os
lugares e, no cooperativismo, não é diferente. Em
2009, a Aliança Cooperativa Internacional (ACI)
elegeu pela primeira vez, em 115 anos de existência,
uma mulher como sua presidente: Pauline Green. Ela
iniciou seu trabalho cooperativo quando os filhos
ainda eram pequenos, pois procurava algo que eles
pudessem fazer parte. A ex-presidente abriu os
caminhos para as mulheres na instituição.

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

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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O papel do Sindicato das
Cooperativas do RS
PEDRO MALHEIROS
ANALISTA ADMINISTRATIVO I, BACHAREL EM DIREITO PELA UNICRUZ, ESPECIALIZANDO EM DIREITO DO TRABALHO PELA PUC/RS.

A

s prerrogativas dos sindicatos acham-se re-

associados, sendo esse um desafio constante na

guladas pelo art. 513 da CLT, que, por sinal,

dinâmica de um sindicato, a fim de harmonizar as

não sofre alteração alguma com a vigência da Lei

particularidades de seus representados, desafio es-

13.467/2017, conhecida como Reforma Trabalhista.

te contumaz na vida do Sindicato das Cooperativas

Dentre as suas principais funções, destacam-se

do Estado do Rio Grande do Sul (Ocergs), tendo

a representação perante autoridades administrati-

em vista a ampla quantidade de ramos do

vas e judiciárias de todos os interesses da catego-

cooperativismo.

ria econômica ou laboral, que representa e celebra

Nesse diapasão, é que, há 15 anos surgia o

convenções e acordos coletivos que regularão os

Sindicato da Ocergs, integrando a Organização

contratos de trabalho.

das Cooperativas do RS, como entidade sindical

Na celebração dos acordos coletivos, os sindi-

patronal, passando a denominar-se Sindicato e

catos exercem a denominada competência norma-

Organização das Cooperativas do Estado do Rio

tiva, que consiste no poder de outorgar novas con-

Grande do Sul, representativo da categoria econô-

dições de trabalho como representante da

mica das cooperativas e com o objetivo de assegu-

categoria. Constitui, portanto, tal competência, a

rar as relações de trabalho e permitir que desem-

mais substancial e específica da entidade sindical,

penhem plenamente suas atividades.

imprescindíveis, portanto, seja qual for o sistema

42

Daí a participação incansável do Sindicato da
Ocergs no trato das negociações coletivas de traba-

de sua organização que prevaleça.
Não confundir, todavia, os interesses gerais da

lho e Ações de Dissídio Coletivo, atuando para for-

categoria com os interesses individuais de seus

talecer e consolidar a representação da categoria
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econômica que, é bem verdade, vem consolidando-

com as sentenças normativas em processos judi-

-se ano após ano. Atualmente, as Convenções e

ciais de dissídios coletivos, têm eficácia erga

Acordos Coletivos de Trabalho firmadas pela

omnes. Daí que se dizer da responsabilidade com

Ocergs com os mais diversos sindicatos laborais e

a qual o Sindicato da Ocergs prima pelos seus atos.

abrangendo as mais diversas cooperativas no

É o que ele tem feito desde então. Buscado inces-

Estado, têm sido registrados no Ministério do

santemente a segurança nas relações de trabalho,

Trabalho e Emprego, propiciando a segurança na

para a proteção e tranquilidade administrativa pa-

administração das suas relações laborativas.

ra as cooperativas que representa e, consequente-

Com a vigência da Lei 13.467/2017, que alterou

mente, para os próprios trabalhadores que nela la-

substancialmente as regras laborais, mais do que

butam. Nos últimos anos, essa segurança tem se

nunca, conclamamos às cooperativas representa-

traduzido em robustos números de convenções as-

das para postularem suas reinvindicações a fim

sinadas e milhares de colaboradores por elas

de que as negociações possam transcorrer tran-

alcançados em todo o RS.

quilas e garantir o máximo de segurança possível,

Assim, é o Sindicato e Organização das

reconhecendo, entretanto, dado o nível de incer-

Cooperativas do RS, a instituição que legalmente

teza em que o País atravessa, que essa tarefa não

representa os interesses patronais das sociedades

será fácil. É preciso compreensão e comprometi-

cooperativas no Estado, nas relações de cunho

mento de todos.

sindical com seus empregados, sempre atuando
sob demanda das mesmas, com a expertise ne-

cato atua com autonomia no desempenho de fun-

cessária a adequadamente proteger e resguardar

ções que a lei lhe atribui. Suas resoluções obrigam,

os peculiares interesses deste tipo societário, tão

portanto, os seus representados, que contra elas

específicos e próprios da sua atividade socioeco-

não se podem insurgir e nem modificá-las, salvo os

nômica. E é esta especificidade, atrelada à segu-

raros casos de conflito contra lei expressa. E é por

rança jurídica, que deve orientar as cooperativas

isso mesmo que as cláusulas dos acordos e con-

gaúchas na correta identificação de sua repre-

venções coletivas, do mesmo modo que ocorre

sentação sindical.

Freepik

Como representante legal da categoria, o sindi-
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A comunicação interna e sua
sinergia entre as áreas de
negócios
LIZANDRA FOLETTO
FORMADA EM GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS
PÓS-GRADUADA EM GESTÃO ESTRATÉGICA E INOVAÇÃO DE NEGÓCIOS

A
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s mudanças estão cada vez mais velozes e

desses dados em informações disponíveis para se-

intensas no ambiente, nas organizações e

rem usadas nas tomadas de decisões, representa

nas pessoas. A comunicação passou a ser impres-

uma oportunidade valiosa na melhoria do proces-

cindível em qualquer empresa que queira conquis-

so de comunicação no mundo dos negócios. Dessa

tar seu espaço de mercado e, em uma cooperativa

forma, as cooperativas que desejam ter sua marca

não basta ter uma equipe altamente qualificada se

reconhecida no mercado e, consequentemente, se

ela não estiver bem informada, e se seus integran-

destacar, devem estar atentas às mudanças e aos

tes não se comunicarem adequadamente.

avanços decorrentes da globalização.

Na era da informação, em um mundo globaliza-

Sendo assim, a sinergia empresarial é uma ex-

do, onde a tecnologia é disponibilizada, a habilida-

celente estratégia de negócios, pois, todos os co-

de no processamento de dados e a transformação

laboradores passam a interagir e a trocar
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informações em prol de um mesmo objetivo e, ao

para que os problemas sejam solucionados em

somar forças, a cooperativa tem uma vantagem

conjunto e o resultado alcançado de forma eficien-

competitiva frente aos seus concorrentes.

te e mais ágil. Pense no departamento de vendas

Para garantir que a sinergia empresarial traga

de uma empresa, por exemplo, em que há diferen-

benefícios para a cooperativa, é fundamental que

tes equipes de trabalho atuando para chegar ao

todos estejam comprometidos com a ação propos-

objetivo final – atender com satisfação o cliente.

ta e queiram alcançar resultados melhores.

Assim as equipes de marketing, atendimento, dis-

Condizente assim, com os seis pilares da sinergia

tribuição, estoque e logística precisam estar ali-

empresarial: cooperação; respeito; lealdade; com-

nhadas e trabalhar integradas para atingir o obje-

prometimento, união e foco coletivo.

tivo final e isto pode ser pontuado como uma
“estratégia da cooperativa”.

problemas passam a serem solucionados mais ra-

Compreender a importância desse processo de

pidamente, o fluxo de trabalho é contínuo e se tor-

comunicação para que flua de forma eficiente, no

na prazeroso, uma vez que todos estão engajados

momento oportuno, de forma que seja atingido o

num mesmo propósito: apresentar resultados de

objetivo pretendido, é um desafio para as organi-

desempenho positivos para que, consequente-

zações. Reuniões de monitoramento da estratégia,

mente, sejam revertidos em lucro.
Dessa forma a necessidade de tornar os colaboradores influentes, integrados e informados do
que acontece na organização, faz com que se torne possível estabelecer canais que possibilitem o
relacionamento ágil e transparente com o público
externo. Como observa Chiavenato (1994), “[...] a
comunicação é uma prioridade estratégica para a
cooperativa. Nas organizações mais bem-sucedidas do mundo, a comunicação recebe a maior
prioridade”.
O uso da comunicação interna torna os colaboradores familiarizados com a realidade da organização, o que contribui fortemente para uma relação transparente e de confiança na organização
fazendo com que, consequentemente, o colaborador trabalhe mais feliz, aumentando assim, a sua
produtividade, a capacidade de gerir adversidades
do dia- a- dia, de forma proativa.
Para garantir a funcionalidade das ferramentas
e práticas adotadas internamente pelas organiza-

por exemplo, são excelentes instrumentos para
controlar o desempenho e manter a sinergia empresarial, oferecendo ao gestor a oportunidade de
avaliar as ações, certificar-se que todos estão de
acordo com os planos estabelecidos e compartilham o mesmo propósito e ideal que você.
Valorizar os profissionais e mantê-los informados sobre todos os aspectos inerentes à cooperativa é condição fundamental para que haja comprometimento, desenvolvimento e prestação de
serviços de qualidade aos clientes externos.
Este é um espírito que deve ser amplamente disseminado em todas as empresas, independente de
seu porte ou segmento, pois é somente a partir de
um trabalho em equipe, ou seja, de um trabalho
feito com união, respeito ao próximo, com o foco
voltado para os resultados, que é possível que todos cresçam e se desenvolvam de maneira
satisfatória.
Freepik

Ao interagir, cooperar e trabalhar em equipe, os

ções, além de sua constante manutenção, é preciso estimular uma mudança cultural dos colaboradores da cooperativa, pois, a partir de sua
conscientização, haverá uma melhoria significativa
em sua conduta e uma melhor eficiência dentro
dos processos e da comunicação interna, construindo uma cultura organizacional voltada para o
sucesso, já que a comunicação empresarial é um
fator de competitividade e de grande relevância no
ambiente corporativo.
Ao realizar o planejamento estratégico é essencial que todos os funcionários estejam envolvidos
e engajados em atingir um objetivo em comum. Ao
estabelecer uma determinada tarefa, todos os responsáveis passam a trabalhar da mesma forma,
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Freepik

MARKETING & COMUNICAÇÃO

Endomarketing Digital: a
comunicação interna nas
novas plataformas tecnológicas
ANALICE AZEVEDO
JORNALISTA / MTB-RS: 16.243

H

oje em dia muito se fala sobre a importân-

Estudo divulgado em junho de 2017 pela em-

cia da comunicação interna nas organiza-

presa norte-americana OfficeTeam, aponta que

ções. Afinal, funcionário que está por dentro dos

funcionários de escritórios gastam em média

assuntos da empresa, conhece os cargos e fun-

56 minutos por dia - ou cinco horas por semana -

ções, sabe o que está acontecendo no ambiente

usando o celular no ambiente profissional para fins

de trabalho e percebe a importância do seu traba-

pessoais. E na prática é exatamente isto que acon-

lho nos resultados coletivos, fica mais motivado e

tece. Então, por que não utilizar esta realidade em

se sente integrado à organização.

prol da comunicação interna?

O Endomarketing ou Marketing Interno é a área

As ferramentas do Endomarketing Digital são

da administração que enxerga o colaborador co-

inúmeras, entre elas estão os blogs, vídeos, intra-

mo cliente interno e desenvolve ações para con-

net, e-mail marketing, aplicativos e até uma rede

quistá-lo, retê-lo e fazê-lo como propulsor da mar-

social corporativa. Isso mesmo, uma rede social es-

ca e dos produtos comercializados, tornando-o

pecífica para a organização, semelhante ao

assim o seu principal “cliente”.

Facebook, por exemplo. A diferença é que o aces-

Agora acrescentemos o termo “digital” a esta

so é restrito apenas aos colaboradores e possui

importante atividade organizacional. Temos aí o

ferramentas privativas da organização, como gru-

Endomarketing Digital, que nada mais é do que a

pos de discussão, chats, chamadas de áudio e ví-

evolução das estratégias convencionais do endo-

deo, perfis profissionais dos usuários, entre várias

marketing, empregadas nas novas plataformas

outras funcionalidades.

tecnológicas.
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Portanto, diante desse cenário de evolução tec-

Como as pessoas estão cada vez mais conecta-

nológica constante, investir em estratégias de

das e utilizando a internet para se comunicar, as

Endomarketing Digital é uma necessidade para toda

empresas precisam valer-se das tecnologias para

empresa que deseja engajar seus colaboradores e

interagir com os seus colaboradores.

desenvolver uma comunicação mais efetiva com eles.
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