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esistimos bem em um ano difícil. Mesmo com os baixos preços oferecidos pelo mercado mundial, o Siste-

PAL AVR A DO PR ESI DENTE

Resiliência foi a
palavra de ordem
para as cooperativas
gaúchas em 2017
ma cresceu bem. Tivemos um ano de resiliência ante uma dificuldade econômica financeira imposta pela recessão. Nos
adaptamos a essa realidade e crescemos apesar dela. E isso
está em nosso DNA.
Nossas cooperativas buscam construir e projetar seus
investimentos em uma proposta de crescimento com base
na mútua colaboração, auxiliando a economia do Rio
Grande do Sul. E colaboram entre si com suas experiências
e suas integrações, em busca de alternativas. Essa intercooperação foi essencial para superarmos as dificuldades em
busca de crescimento.
Com os balanços sociais das cooperativas gaúchas, podemos comprovar com orgulho que toda riqueza gerada pelas
cooperativas fica nas comunidades e permanece nelas.
Temos essa característica, de distribuir nossa riqueza nas
próprias comunidades.
Nossos cursos e capacitações tiveram um recorde de alunos matriculados em MBAs e especializações em nossa
Faculdade de Tecnologia do Cooperativismo - Escoop e outras universidades parceiras. Isso reforça muito ao que se
propõe o Sescoop/RS, que é atuar na formação, capacitação, monitoramento e ações de promoção social dos associados e empregados de nossas cooperativas.
A Ocergs igualmente cumpriu com suas projeções de trabalho, com a representação político-institucional de todas as
cooperativas, no acompanhamento de legislações nos parlamentos e junto aos governos. A organização atuou fortemente nos três níveis de atuação das Frencoops (federal, estadual e municipal).
Para o próximo ano, o Sistema Ocergs-Sescoop/RS já está trabalhando nos temas do Seminário Gaúcho do
Cooperativismo e em outras atividades. Temos projeções
otimistas e isso é um conforto para nós, dirigentes do
VERGILIO FREDERICO PERIUS
PRESIDENTE DO SISTEMA
OCERGS-SESCOOP/RS

Sistema, e para as cooperativas. Estamos preparados e nos
capacitando para crescer ainda mais em 2018.
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A entrevista desta edição é com o presidente da
Unicred Brasil, Paulo Barcellos, que iniciou no
cooperativismo em 1973 e, desde então, traz
essa experiência para a vida pessoal e
profissional, traçando sua história e seus valores.
O destaque especial desta edição fica por conta
de um artigo sobre o papel das cooperativas no
desenvolvimento ao redor do mundo,
apresentado na conferência global da Aliança
Cooperativa Internacional, em Kuala Lumpur, na
Malásia, que mostrou exemplos reais em vários
países de como os princípios cooperativistas
podem fazer um mundo melhor.
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Na sua 12ª edição, a revista Rio Grande
Cooperativo destaca a visita da comitiva de alunos
do MBA – Gestão Estratégica do Agronegócio à
Universidade de Hohenheim, em Stuttgart, na
Alemanha. O país é um dos de maior expressão do
cooperativismo no mundo. Foram visitadas áreas
de pesquisas agrícolas, a Federação Regional das
Cooperativas Alemãs e algumas cooperativas, onde o grupo pôde vivenciar as lições aprendidas e
as dificuldades enfrentadas naquele país.
A publicação apresenta o perfil de liderança do
presidente da Unicred do Brasil, Paulo Abreu Barcellos.
O perfil aborda sua trajetória desde a escolha pela
medicina e revela algumas curiosidades sobre o dirigente, além de seus valores pessoais e profissionais
e sua visão cooperativista na gestão da Unicred.
A edição também apresenta um artigo inovador sobre os princípios que norteiam o cooperativismo pelo mundo. Este assunto foi apresentado
em Kuala Lumpur, na Malásia, durante a conferência global da Aliança Cooperativa Internacional,
em novembro. Esta apresentação ficou registrada
nas publicações da conferência, e traz de maneira
esclarecedora para a Rio Grande Cooperativo
exemplos reais de aplicação direta de cada princípio em diferentes países.
O Espaço Sescoop/RS traz como destaques o
debate sobre os próximos passos do setor cooperativista no Epecoop 2017, os desafios de comunicação em tempos de crise e incertezas que foram debatidos no Encontro de Comunicação, os
vencedores do Prêmio de Jornalismo e o Programa
de Educação e Cultura Cooperativista, que encerrou
com a apresentação das obras musicais finalistas do
10º Festival O Rio Grande Canta o Cooperativismo.
Na editoria Atualidades, a revista destaca vários
motivos para comemorar. O reconhecimento das
cooperativas em implementar melhores práticas foi
celebrado no Prêmio Sescoop Excelência de
Gestão. O Guia Você S/A trouxe o Sicredi, a Unimed
Central de Serviços Rio Grande do Sul, a Unimed
Vales do Taquari e Rio Pardo, a Unimed Porto
Alegre e a Unimed Missões/RS como exemplos das
150 Melhores Empresas para Trabalhar. Já a
Cooperativa Santa Clara e a Unimed Porto Alegre
foram contempladas no Top de Marketing da
ADVB/RS. E ainda, 12 cooperativas estão listadas
pela revista Amanhã entre as 500 Maiores do Sul.
Essas premiações valorizam cada vez mais o que já
é motivo de orgulho para tantos gaúchos há tanto
tempo, a presença de cooperativas gaúchas entre
os modelos a serem seguidos no País e no mundo.
E o case de sucesso desta edição apresenta o uso
do aplicativo da Rede de Transporte, o Rede Frete,
que conseguiu inovar a logística cooperativa centralizada, modernizando seus processos de fluxo de frotas e cargas, controle de logística e de compras.
Boa leitura!

EDITORIAL

2017: um ano repleto
de boas lembranças

5

Rafaeli Minuzzi

ESPAÇO SESCOOP/RS

O presidente do Sistema Ocergs-Sescoop/RS, Vergilio Perius, explanou sobre o cenário do cooperativismo no RS,
em evento que contou com a presença do superintendente do Sistema OCB, Renato Nobile

Sescoop/RS promove II Encontro do
Ramo Educacional
N
os dias 4 e 5 de outubro, as cooperativas
educacionais do Rio Grande do Sul participaram do II Encontro Estadual do Ramo
Educacional com o tema “Em busca da Excelência
da Gestão”, em Nova Petrópolis. O encontro teve
suas discussões pautadas em organização e negócio/competição, com o objetivo de estabelecer
focos de intercooperação e troca de conhecimento para que as cooperativas educacionais se

tornem iguais ou melhores do que as escolas
regulares.
Foram apresentados temas como a Lei da
Terceirização e cooperativas educacionais, a formalização de atos societários, proposta de regimento
interno para cooperativas educacionais e demonstrações da contabilidade cooperativa, entre outros.
O evento encerrou com os encaminhamentos do
encontro e com um almoço de confraternização.

COOPERATIVAS DE TRABALHO REALIZAM SEMINÁRIO NO CENTRO DE
FORMAÇÃO PROFISSIONAL COOPERATIVISTA

O Centro de Formação Profissional Cooperativista recebeu no dia 16 de outubro, em Porto Alegre, o
Seminário Reforma Trabalhista e Terceirização sob a lei nº 12.690/12, organizado pelo Sescoop/RS. Além
de abordar o tema da Reforma Trabalhista e tratar da lei da Terceirização, o evento contou com painéis
sobre Governança, Ato Cooperativo e Educação Cooperativa. O Seminário reuniu 40 integrantes de 16
entidades, federações e cooperativas.

SEMINÁRIO NACIONAL DE AUTOGESTÃO PARA COOPERATIVAS DE
TRANSPORTE

O Sistema OCB realizou no dia 26 de outubro, na Casa do Cooperativismo, em Brasília (DF), o Seminário
Nacional de Autogestão para Cooperativas de Transporte. O evento contou com cerca de 150 participantes, representando 49 cooperativas de dez estados do Brasil. Pelo Rio Grande do Sul, estiveram presentes analistas técnicos do Sescoop/RS e representantes de oito cooperativas: Vale Log, Cotramar, Cooral,
Cotraouro, Cotraibi, Cootracel, Comatra e Rede Transporte.

SESCOOP/RS ENTREGA RELATÓRIO DO PROGRAMA APRENDIZ
COOPERATIVO DO CAMPO AO MINISTÉRIO DO TRABALHO

O presidente do Sistema Ocergs-Sescoop/RS, Vergilio Perius, participou no dia 30 de outubro da 2ª Feira
da Aprendizagem Profissional, no Shopping Bourbon Wallig, em Porto Alegre. Na oportunidade, entregou para o diretor do Departamento de Políticas Públicas para Juventude do Ministério do Trabalho,
Higino Vieira, representante do ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, um relatório do projeto Aprendiz
Cooperativo do Campo do Sescoop/RS, com duas turmas já finalizadas no RS (na Cotrijal, em Não-MeToque, e no Colégio Teutônia, em Teutônia). O programa tem como objetivos estimular a permanência
dos jovens no campo e promover a sucessão familiar profissionalizada. O projeto, pioneiro no País, mostra que 95% dos jovens que concluíram o curso permaneceram no campo.
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Leonardo Machado

Cooperativas gaúchas debatem
desafios de comunicação
O
Sescoop/RS realizou no dia 29 de novembro,

tratamento do risco e plano de contingência para

no Centro de Formação Profissional

uma crise.

Cooperativista, em Porto Alegre, o Encontro Estadual

Rosângela destacou o papel do gestor no pro-

de Comunicação Cooperativista 2017, que reuniu cer-

cesso de comunicação e afirmou que o setor de

ca de 120 profissionais ligados à área de comunica-

comunicação necessita estar inserido no topo da

ção e marketing das cooperativas gaúchas.

cadeia decisória.

Com a palestra “Inovação: uma espiada no futuro”, o radialista, apresentador e colunista, Marcos
Piangers, destacou a importância do Sescoop/RS
como capacitador e disseminador do cooperativis-

A IMAGEM DO COOPERATIVISMO E OS
DESAFIOS PARA AS ÁREAS DE
COMUNICAÇÃO

mo, um modelo que, segundo ele, propõe uma vi-

O sócio-diretor da Novo Texto Consultoria de

são de mundo menos individualista, com mais

Comunicação e editor da revista Amanhã, Eugênio

união e princípios.

Esber, explanou sobre o tema “A Imagem do

Piangers acredita que através da cultura do

Cooperativismo e os Desafios para as Áreas de

cooperativismo seja possível criar sistemas cada

Comunicação”. Esber apresentou diversas percep-

vez melhores, em virtude dos princípios e valores

ções de profissionais ligados ao jornalismo e ou-

presentes no modelo de negócios.

tras áreas sobre o cooperativismo.

Na parte da tarde, o coordenador de

Segundo Esber, um dos desafios primordiais

Comunicação do Sistema Ocergs-Sescoop/RS

da comunicação no cooperativismo é conseguir

Luiz Roberto de Oliveira Junior, apresentou as ati-

envolver o público das cidades, urbanizando a

vidades desenvolvidas pelo setor, que envolvem o

imagem do cooperativismo. Nesse sentido, ele re-

networking com as cooperativas, parceiras em di-

forçou a necessidade de desenvolver outros ra-

versos projetos realizados pelo sistema cooperati-

mos e colocou o cooperativismo de Crédito como

vista gaúcho.

um potencial agente propulsor desse movimento

COMUNICAÇÃO EM TEMPOS DE
RISCOS E INCERTEZAS

PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO
COOPERATIVA

A professora e consultora em Comunicação

O Encontro também trouxe uma novidade para

Corporativa, Rosângela Florczak, apresentou a pa-

os comunicadores, com a apresentação do MBA

lestra “Comunicação em Tempos de Riscos e

em Gestão da Comunicação de Cooperativas, que

Incertezas” e reforçou a importância de as áreas

será oferecido pela Escoop no ano de 2018 aos co-

de comunicação das cooperativas desenvolverem

municadores empregados e/ou associados de

um planejamento estratégico de prevenção,

cooperativas.
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10° Festival O Rio Grande Canta
o Cooperativismo elege seus
vencedores
A

décima edição do Festival O Rio Grande
Canta o Cooperativismo tem os seus vencedores. A comissão julgadora elegeu a obra musical
Nós Somos a Cooperação, interpretada por Kako
Xavier e a Tamborada, representando a cooperativa Sicredi Região Centro, como a grande vencedora no dia 18 de novembro, no Ginásio Municipal de
Esportes Nery Bueno Lopes, em São Sepé.
Cerca de 600 pessoas prestigiaram as apresentações das dez obras musicais finalistas. Com
o tema “Dia C – Dia de Cooperar”, a final deste
ano contou com representantes de diversas regiões e cidades do Estado. Ao todo, foram
7 regiões e 8 municípios do Rio Grande do Sul
representados.
O público presente escolheu como a “Música
Mais Popular do Festival” a obra “Irmãos de
Sonhos Iguais”, de autoria de Jaime Brum Carlos,
representando a Cotrisel.
Após as apresentações das dez obras finalistas
do Festival, César Oliveira e Rogério Melo realizaram o show de encerramento.
Confira abaixo a classificação das músicas
vencedoras:

8

PROGRAMA DE EDUCAÇÃO E
CULTURA COOPERATIVISTA

Desde 2016, o Festival está inserido dentro do
Programa de Educação e Cultura Cooperativista,
que tem como objetivo integrar dirigentes, associados, colaboradores, familiares e comunidades
em que atuam as cooperativas e divulgar a doutrina cooperativista, sempre destacando os princípios e valores do cooperativismo e promovendo a
educação cooperativista por intermédio de espaços culturais, prioritariamente a música.
Em 2017, o município de São Sepé recebeu no
dia 4 de novembro as atividades do Programa promovido pelo Sescoop/RS, que nesta edição contou
com o apoio da Cotrisel – que comemorou 60 anos
em 2017, e da Sicredi Região Centro.
A programação trabalhou a educação cooperativista com jovens, lideranças, mulheres e crianças,
incentivando-os a serem protagonistas no desenvolvimento e na gestão das cooperativas. Após o
encerramento das atividades, os participantes de
todos os grupos se reuniram na sede da Associação
dos Funcionários da Cotrisel para socialização de
ideias debatidas.

1º lugar: Nós somos a Cooperação

6º lugar: Cotidiano

2º lugar: É Dia...

7º lugar: Em Cada Verso Um Princípio

3º lugar: Diário Agrário

8º lugar: Todo Dia de Sol

4º lugar: O Poder da União

9º lugar: Irmãos de Sonhos Iguais (Mais Popular)

5º lugar: A Nova Geração da Humanidade

10º lugar: Na Clareira
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Um dia inteiro dedicado a
pensar nos próximos passos
do cooperativismo do Brasil. Foi
assim o Encontro dos Presidentes
do Sistema OCB, realizado no dia
13/12, na Casa do Cooperativismo
Brasileiro, em Brasília (DF), que
contou com a participação dos
representantes do movimento
cooperativista nacional, dentre
eles, o presidente do Sistema
Ocergs-Sescoop/RS, Vergilio
Perius. O grupo de líderes discutiu
dentre outros temas o movimento
SomosCoop, uma campanha
nacional de valorização das
cooperativas brasileiras, seus
cooperados e empregados. Na
pauta, também foram discutidas
questões relacionadas à realização
da 14ª edição do Congresso
Brasileiro do Cooperativismo, que
deve ocorrer em 2019, indicadores
de desempenho, diretrizes
finalísticas e governança do
Sescoop.
O PLC 157/2017, que
permite que as cooperativas
de Crédito captem depósitos de
prefeituras e de outros entes
públicos municipais, foi
aprovado por unanimidade no
Senado e sancionado pela
Presidência da República,
através da Lei Complementar nº
161 de 04/01/2018. A partir de
agora, as prefeituras poderão,
por exemplo, realizar o
pagamento dos servidores
públicos municipais diretamente
nas cooperativas. Outra grande
conquista para o cooperativismo
brasileiro é que, agora, as
cooperativas de Crédito passam
a poder realizar a gestão dos
recursos do Serviço Nacional de
Aprendizagem do
Cooperativismo (Sescoop).

Leonardo Machado

Presidentes e
superintendentes das
Organizações das Cooperativas
(OCEs) e do Sescoop da região
Sul estiveram reunidos no dia 27
de novembro para reunião
semestral de alinhamento.
O encontro aconteceu no Centro
de Formação Profissional
Cooperativista, na capital gaúcha.
Em pauta, estiveram a
reestruturação da governança
do Sescoop, OCEs e OCB, a
divulgação em massa do
cooperativismo, a proposta de
criação do Prodecoop
Infraestrutura e do Prodecoop
Saúde e os resultados das ações
das equipes técnicas das OCEs
do Sul.

Sescoop/RS doa 35kg
de doces à entidade
beneficente
A

titudes simples movem o mundo. O Dia C é a essência do
cooperativismo colocada em prática, oportunidade de multiplicar o bem e gerar felicidade. É com essa ideia que o Sescoop/RS
realizou no dia 20/10, em sua sede na capital, a doação de 35Kg de
doces para a Associação de Assistência Evangélica aos Portadores
do Vírus HIV/AIDS (AAEPV), organização não governamental que
tem como objetivo ajudar portadores do vírus HIV/AIDS, crianças
com câncer, famílias carentes em risco de vulnerabilidade, crianças
que sofreram abusos, tendo o caráter de reabilitação sócio-cultural,
recuperação da autoestima do cidadão portador e sua família.
A voluntária da entidade social, Rejane Cardoso Ferreira, recebeu
as doações do supervisor de Comunicação da Ocergs, Luiz Roberto
de Oliveira Junior, e da analista administrativa do Sescoop/RS, Rafaeli
Drews Minuzzi. A iniciativa faz parte do Dia de Cooperar (Dia C) 2017.

Projeto A Turminha da Reciclagem
premia Escolas Cidadãs
O projeto A Turminha da
Reciclagem, desenvolvido pela
Fundação Aury Bodanese e pela
Cooperativa Central Aurora
Alimentos, com o apoio do
Sescoop/RS, realizou no dia 16 de
novembro, na casa da Ocergs, no
Parque Assis Brasil, em Esteio, a
entrega do Prêmio Escola Cidadã
2017. O 1º lugar ficou com a Escola
de Educação Infantil Stella Virginia
Konrad, de Viamão; na segunda
posição quem recebeu a distinção
foi a Escola Quatorze de Setembro,
de Viamão; a Creche do Coração,
de Porto Alegre, ficou com o terceiro lugar.

A premiação reconheceu as
escolas que desenvolveram e
aplicaram ações de conscientização socioambiental com alunos, professores e comunidade,
além de socializar e divulgar as
boas práticas desenvolvidas.
Este ano, o Prêmio Escola
Cidadã recebeu 64 projetos
(27 no Rio Grande do Sul) e
também valorizou a melhor
poesia produzida pelos alunos
das escolas. No Estado, foram
inscritas oito poesias que foram expostas no dia da entrega
do prêmio.
9
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Professor de Comportamento Organizacional na Babson College (Estados Unidos) e pesquisador do Laboratório de
Pesquisa de Coaching da Case Western Reserve University, Scott Taylor, palestrou sobre o tema Liderança Estratégica

Epecoop reúne cooperativas
para debater a Intercooperação
C

om o objetivo de discutir o papel da intercooperação e estratégias conjuntas de desenvolvimento das cooperativas gaúchas, o
5º Encontro de Presidentes e Executivos de
Cooperativas (Epecoop) reuniu 365 participantes
nos dias 5 e 6 de outubro, no Centro de Eventos de
Nova Petrópolis, na Serra Gaúcha.
Segundo o presidente do Sistema OcergsSescoop/RS, Vergilio Perius, o debate sobre o tema intercooperação foi um anseio expressado pelos presidentes e executivos de cooperativas no
XVII Seminário Gaúcho do Cooperativismo, realizado em 2016 na cidade de Gramado.
E a iniciativa de discutir a intercooperação foi
destacada pelo professor de Comportamento
Organizacional na Babson College (Estados
Unidos) e pesquisador do Laboratório de Pesquisa
de Coaching da Case Western Reserve University,
Scott Taylor, que pautou a sua apresentação na
Liderança Estratégica, tema que estuda há mais de
30 anos.
Segundo o professor norte-americano, padrões
éticos adequados alteram positivamente a produtividade nas organizações. Taylor afirma que mesmo com a utilização de grandes tecnologias, as razões pelas quais alguns líderes fracassam são as
mesmas, citando a intimidação, a postura ofensiva
e atitudes insensíveis. Para ele, líderes que agem
10
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desta forma são frios e distantes, com decisões tomadas impulsivamente.

CASES DE INTERCOOPERAÇÃO
Após a palestra do professor norte-americano,
foram apresentados os cases de intercooperação da
Cooperativa Central de Leite (CCGL), Redeagro,
Confederação Sicredi, Unimed Central de
Serviços – RS, Fecoergs, Nova Aliança e Rede
Transporte, com debate por seus representantes sobre as estratégias de intercooperação.
Os presidentes e dirigentes de cooperativas foram divididos em grupos de trabalho para analisar
e propor novas estratégias de intercooperação entre as cooperativas gaúchas. Os temas propostos
foram Compras em Comum (Varejo), Compras em
Comum (Medicamentos), Vendas em Comum,
Transporte e Logística, Industrialização em
Comum, Compar tilhamento de Soluções
Tecnológicas e Prestação de Serviços.
Na abertura do segundo dia do evento foram
apresentadas as conclusões dos grupos de trabalho
e os encaminhamentos estabelecidos. Entre as propostas de trabalho, no grupo Compras em Comum:
Varejo, o destaque foi a proposição de rodada de
negócios, com aumento do portfólio de produtos e
do volume de negócios, que ficou a cargo do comitê de compras da Redeagro e da Rede Transporte.

INTERAÇÃO COOPERATIVISTA PARA UM MUNDO MELHOR

Em Compras em Comum: Medicamentos, o projeto
é estruturar a centralização de compras de medicamentos, devido ao potencial de ganhos em compras em conjunto, tendo como base o trabalho já
desenvolvido pela Unimed Central de Serviços
(Canoas), que ficaria responsável por realizar este
projeto, ampliando a estrutura atual para compras
de medicamentos veterinários e odontológicos.
Quanto ao projeto do grupo Vendas em Comum,
foi apresentada a ideia de reuniões entre os presidentes, executivos e as áreas comerciais das cooperativas de grãos e de cooperativas de produtos industriais, com o objetivo de alinhar as intenções e
aderir à proposta de vendas em comum.
Na área de Transporte e Logística, foi proposta
uma parceria das cooperativas envolvidas com o
Sescoop/RS e o sistema de saúde cooperativo, visando à criação do Dia “D” da saúde, com o objetivo de orientar e conscientizar os associados motoristas sobre a importância de questões ligadas à
saúde. A ideia é realizar a prevenção de acidentes,
com a mobilização de profissionais e familiares,
tendo como local as principais rodovias de escoamento do Estado e os pontos de parada dos motoristas. Outra resolução exposta pelo grupo trata da
gestão de riscos, com monitoramento de frotas e
cadastro positivo de motoristas.
Dentro do grupo de Transporte e Logística foi
levantada também a necessidade de intercooperação entre as cooperativas de Transporte e as cooperativas agropecuárias, de Saúde e de Crédito,
em virtude de os ramos terem vários produtos e
serviços de interesse comum, como planos de saúde com as cooperativas do ramo Saúde e cartões
corporativos com as cooperativas de Crédito.
O grupo de trabalho Industrialização em
Comum apresentou a proposta de otimizar o espaço de plantas existentes ociosas por segmento
para objetivo comum. O motivo é justamente a redução de custos e a otimização das plantas existentes de cooperativas do Rio Grande do Sul. O
outro projeto apresentado tratou do estudo de
viabilidade do segmento carne bovina (produção,
oferta, demanda e acúmulo de tecnologias).
Segundo o diretor da Santa Clara, Alexandre
Guerra, a ideia é ingressar em um novo segmento
de industrialização, gerando mais rentabilidade
aos associados e cooperativas, e agregando valor
e oportunidade para ambos. O estudo para a

criação do frigorífico bovino envolveria as cooperativas interessadas e as federações e teria como
prazo o primeiro semestre de 2018.
O grupo Compartilhamento de Soluções
Tecnológicas apresentou como projeto a criação
de um programa tecnológico de compartilhamento de soluções, que visa à otimização da intercooperação, dos custos, resultados, eficiência tecnológica, produtividade, recursos e ociosidade. Outra
proposta contempla a criação de uma plataforma
de oferta e demanda de produtos e serviços.
No grupo Prestação de Serviços, o projeto
apresentado foi a contratação de serviços das
cooperativas abrangidas pela lei n° 12.690 pelos
demais ramos do cooperativismo. Outras propostas foram a criação de um banco de dados contendo informações sobre as cooperativas para divulgação dos serviços realizados e a criação da rede
de serviços compartilhados de administração,
contabilidade, marketing e formação de profissionais, visando redução de custos e otimização de
recursos, além de maior qualidade dos serviços.

ÉTICA E COOPERATIVISMO
O economista e cientista social, Eduardo
Giannetti, encerrou o evento com a palestra sobre
“Ética e Cooperativismo”. Em sua apresentação,
destacou que o cooperativismo permite economia
de escala em compras, vendas, tecnologia, marketing e outros assuntos. “O cooperativismo permite
ao pequeno produtor, quando se junta a outros pequenos produtores, competir com empresas
agressivas”.
Ao se referir ao modelo cooperativista,
Giannetti o define como um modelo superior do
ponto de vista ético. “Eu sou um entusiasta do
cooperativismo. Eu acho que é um modelo superior a esse modelo da radical cisão e do capital de
trabalho, que é um modelo de confronto que traz
a competição para dentro da organização. Há um
elemento de competição inescapável, mas dentro
da organização eu prefiro a cooperação. É um
modelo que se justifica porque ele viabiliza o pequeno produtor, porque ele democratiza a propriedade e deduz a desigualdade. A distribuição
dos resultados se dá para todos os cooperados,
não é totalmente apropriado pelos poucos proprietários acionistas que são os donos de capital”,
conclui Gianetti.
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Prêmio Cooperativismo
Gaúcho de Jornalismo 2017
reconhece vencedores
O

Galpão Crioulo do Palácio Piratini recebeu,
no dia 7 de dezembro, a solenidade de entrega da terceira edição do Prêmio Cooperativismo
Gaúcho de Jornalismo, uma iniciativa do Sindicato
e Organização das Cooperativas do Estado do Rio
Grande do Sul (Ocergs) e da Secretaria do
Desenvolvimento Rural, Pesca e Cooperativismo
(SDR).
Ao todo, 74 trabalhos foram inscritos e concorreram à premiação de R$ 37,5 mil, que foi entregue aos primeiros e segundos colocados das melh o re s re p o r ta g e n s q u e a b o rd a ra m o
desenvolvimento do cooperativismo gaúcho e
suas boas práticas em cinco categorias:
Jornalismo Impresso, Webjornalismo, Mídia
Cooperativa, Telejornalismo e Radiojornalismo. As
premiações foram de R$ 5 mil para o primeiro colocado e R$ 2,5 mil para o segundo colocado de
cada uma das categorias.
Após a entrega de todos os prêmios, o jornalista da RBS TV, Gabriel Garcia, em nome de todos os agraciados, agradeceu o reconhecimento
e falou sobre a importância das cooperativas.
“Como jornalistas, ficamos felizes em poder contar histórias e conhecer pessoas que trabalham
juntas para um bem comum. Nas cooperativas,
todo mundo trabalha junto para colher os resultados. É como disse um entrevistado: Trabalhamos
juntos para fazer o mesmo bolo e depois
repartir”.

COOPERATIVAS FAZEM BEM PARA O
RIO GRANDE DO SUL

O presidente do Sistema Ocergs-Sescoop/RS,
Vergilio Perius, e o secretário da SDR, Tarcisio
Minetto, ressaltaram a contribuição das cooperativas no desenvolvimento econômico e social do
Estado, e destacaram a importância da mídia no
processo de reconhecimento delas.
12
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O Prêmio teve patrocínio de Sicredi, FecoAgro/RS,
Unicred e Unimed, com apoio da Associação
Riograndense de Imprensa (ARI) e do Sindicato dos
Jornalistas Profissionais do Rio Grande do Sul (Sindjors).

PREMIADOS

WEBJORNALISMO
1° lugar: Coogamai: Um exemplo gaúcho para
o cooperativismo brasileiro
Veículo: Associação Frederiquense de Radiodifusão Comunitária
Jornalista: Angelo Henrique de Moraes Lorini
2° lugar: Mapa das cooperativas na Serra
Veículo: Pioneiro
Jornalista: Fernando Soares
JORNALISMO IMPRESSO
1° lugar: Cooperativas da Serra crescem durante a crise
Veículo: Pioneiro
Jornalista: Fernando Soares
2° lugar: Cooperativas Escolares –
Uma lição além da sala de aula
Veículo: Jornal NH
Jornalista: Débora Regina Ertel
MÍDIA COOPERATIVA
1° lugar: O Futuro do Campo nas mãos dos jovens
Veículo: Dália em Notícias
Jornalista: Carina Marques
2° lugar: Garantindo a qualidade da semente
Veículo: Jornal da Cotrijal
Jornalista: Elisete Medianeira Tonetto
RADIOJORNALISMO
1° lugar: Série Especial 70 Anos Cooperativa
Dália Alimentos/Cosuel
Veículo: Rádio Encantado AM
Jornalista: Diogo Daroit Fedrizzi
2° lugar: Um ano do programa
Aprendiz Cooperativo do Campo
Veículo: Rádio Bandeirantes
Jornalista: Laura Becker da Luz
TELEJORNALISMO
1° lugar: Formação gratuita para jovens:
iniciativa que vem dando certo no RS
Veículo: RBS TV
Jornalista: Gabriel Garcia
2° lugar: Cooperativa investe em geração e distribuição de energia
e internet e muda realidade do interior do Rio Grande do Sul
Veículo: RBS TV
Jornalista: Cláudia Alessi

INTERAÇÃO COOPERATIVISTA PARA UM MUNDO MELHOR

A campanha “Doação
Farroupilha”, promovida
pela Sicredi das Culturas RS
entre os dias 4 e 29 de
setembro, mobilizou 434
pessoas que realizaram doação
espontânea de sangue junto ao
Serviço de Hemoterapia do
Hospital de Caridade de Ijuí. A
ação teve como objetivo realçar
as tradições farroupilhas no mês
de setembro através da
solidariedade e cooperação dos
gaúchos.
A terceira quinta-feira do
mês de outubro marca o
Dia Internacional do
Cooperativismo de Crédito. “Os
sonhos prosperam aqui” foi o
tema anunciado pelo Conselho
Mundial das Cooperativas de
Crédito para a comemoração em
2017, celebrada no dia 19/10.
A Campanha Cooperar é
Semear o Futuro,
desenvolvida nos 32 municípios
da área de ação da Cotrijal,
arrecadou mais de 1.300 livros e
brinquedos infantis, que foram
destinados a entidades
beneficentes e escolas de
educação infantil.

AT UA L I DA D E S

Guilherme Kardel

A Coagrisol completou
48 anos de história no dia
22 de setembro e reuniu
integrantes dos conselhos de
administração, fiscal e de
representantes, bem como a
diretoria executiva, gerentes e
área técnica, que assistiram à
palestra do professor Marcos
Fava Neves, que falou sobre o
futuro do agronegócio.

Cooperativas do RS se
destacam entre as mais
bem geridas do Brasil
O

Sistema OCB realizou no dia 21 de novembro, em Brasília (DF),
a cerimônia do Prêmio Sescoop Excelência de Gestão, que re-

conhece o empenho das cooperativas brasileiras em implementar,
constantemente, as melhores práticas de gestão, ampliando, assim,
sua competividade e, como resultado dessa busca, maximizando
seus resultados socioeconômicos. E mais uma vez o cooperativismo
gaúcho se destacou, com a presença de cinco cooperativas entre as
agraciadas: Sicredi Pioneira RS e Sicredi Serrana RS, na categoria
Compromisso com a Excelência – Faixa Ouro; Sicredi Norte RS/SC,
na categoria Compromisso com a Excelência – Faixa Prata; Unimed
Erechim, na categoria Primeiros Passos – Faixa Prata e Unimed
Nordeste RS, na categoria Primeiros Passos – Faixa Bronze.
A cerimônia de premiação contou com a presença de mais de
250 pessoas, entre representantes das 41 cooperativas vencedoras,
das unidades estaduais do Sistema OCB, e convidados como parcei-

O Frigorífico de Aves da
Languiru, em Westfália, foi
aprovado em auditoria do
governo iraquiano. A comitiva
coletou informações e avaliou o
processo de abate Halal, que
segue os princípios do Islã e
atende exigência dos clientes e
consumidores de cortes de
carne de frango comercializados
com os muçulmanos.
A Unimed Erechim
inaugurou, no dia 21 de
outubro, o Hospital Unimed na
região Norte do Estado. Com 35
leitos, três salas cirúrgicas,
pronto atendimento e áreas
técnicas que contam com o
suporte de especialistas. Além
de alta tecnologia, o hospital
está integrado ao Centro de
Qualidade de Vida Unimed.

ros e profissionais da imprensa.

Projeto de Eficiência Energética da
Certel beneficia escolas da região
O Projeto de Eficiência

(Aneel). Até o momento, 63 en-

Energética, desenvolvido pela

tidades foram beneficiadas com

Certel em prol de instituições

a instalação de 13 mil lâmpadas

do Vale do Taquari, Vale do Rio

novas, em 12 municípios –

Pardo,

do

Teutônia, Lajeado, Boqueirão

Botucaraí e Vale do Caí, segue

do Leão, Progresso, Salvador

beneficiando escolas nessas re-

do

giões. A iniciativa atende às de-

Marques de Souza, Travesseiro,

te r m i n a ç õ e s

Capitão, Forquetinha, Sério e

Alto

da

da

Serra

Ag ê n c i a

Nacional de Energia Elétrica

S ul,

G ra ma do

Xavie r,

Westfália.
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Unimed Nordeste-RS apresenta projeto
de sustentabilidade na Mongólia
A Unimed Nordeste-RS apresentou o Projeto Viver Melhor durante
o Cooperative Development Meeting (Encontro de Desenvolvimento
Cooperativo), realizado em Ulan Bator, Mongólia, nos dias 24 e 25 de
outubro. O evento, que teve como objetivo promover uma plataforma
de cooperação entre os países participantes para o desenvolvimento,
incremento e aproximação de projetos focados nos 17 Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável, foi promovido pela Aliança Cooperativa
Internacional, União Europeia e organizações cooperativistas da
Mongólia, e contou com importantes agências e organizações
internacionais.

150 Melhores Empresas para
Trabalhar
Trabalhar em uma cooperativa é motivo de orgulho e satisfação, conforme aponta o Guia Você S/A – As 150 Melhores Empresas para
Trabalhar. Entre as premiadas, destaque para o Sicredi que aparece na
revista pelo sétimo ano consecutivo, encabeçando a lista das cooperativas de Crédito.
Na categoria Cooperativas de Saúde, o Rio Grande do Sul também
marcou presença com quatro cooperativas: Unimed Central de Serviços
Rio Grande do Sul, Unimed Vales do Taquari e Rio Pardo, Unimed Porto
Alegre e Unimed Missões/RS.

Santa Clara é Prata em Concurso no
Uruguai
A Santa Clara conquistou a
Medalha de Prata com o Queijo
Parmesão
na
c a te g o r i a
Internacional no Concurso de
Quesos del Uruguay, organizado
pela Agência de Desenvolvimento
Econômico do Leste de Colônia
(ADE). Essa foi a primeira vez
que a Cooperativa participou de
um concurso internacional.
Para o diretor Administrativo
e Financeiro, Alexandre Guerra, a

premiação representa o reconhecimento da qualidade dos
produtos Santa Clara. “A Medalha
de Prata consolida o trabalho desenvolvido. Competimos pela
primeira vez e com países que
participam há anos”, ressaltou.
O Concurso de Quesos del
Uruguay ocorreu entre os dias 15
e 17 de novembro, e contou com a
análise de 40 especialistas e mais
de 130 queijos apresentados.

Sicredi Pioneira RS cria área de
inovação
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A Sicredi Pioneira RS criou
uma área de inovação que atuará no uso de novas tecnologias,
proximidade ao ecossistema de
startups e parques tecnológicos, atuando com inovação
aberta e co-criação envolvendo

associados e a comunidade.
A nova área visa melhorar a eficiência da Cooperativa, simplificar e automatizar processos,
aumentar a velocidade dos negócios e entregar uma experiência superior aos associados.
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O Sicredi conquistou o
primeiro lugar do ranking de
projeções econômicas Broadcast
Projeções Top 10 Básico, referente
ao terceiro trimestre de 2017. O
ranking conta com 65
participantes, entre instituições
financeiras e consultorias de todo
País, que enviaram suas
expectativas para inflação (IPCA e
IGP-M), taxa Selic e dólar para o
período entre julho e setembro.

O programa Sicredi Mulher,
desenvolvido pela Sicredi
Alto Uruguai RS/SC, promoveu e
apoiou em outubro 25 ações
(palestras, encontros e
capacitações) em seus munícipios,
que alcançaram mais de 3.800
participantes.

A Uniodonto VTRP reuniu no
dia 25 de outubro, em
Lajeado, cooperados e
convidados para evento de
comemoração dos 45 anos da
Cooperativa. Fundada em 3 de
outubro de 1972, a Uniodonto
VTRP reúne cerca de 304
cirurgiões-dentistas cooperados
de diferentes especialidades.

A Cooperativa Piá completou
no dia 29 de outubro 50 anos
de fundação. O aniversário foi
comemorado com um almoço
para os seus 1,2 mil funcionários,
além de uma homenagem a expresidentes, ex-funcionários e
personalidades que fizeram parte
da história da Cooperativa.
Durante a semana, também foram
realizados almoços com
produtores de diversos
municípios.

A revista Amanhã e o
Instituto Great Place To Work
premiaram no dia 7/11, no Grêmio
Náutico União, em Porto Alegre,
as 45 Melhores Empresas para
Trabalhar no RS. Na categoria
“Médias Empresas”, a Unimed
Litoral Sul/RS, a Unimed Missões/
RS, a Coagrisol e a Unicred
Central RS se destacaram entre os
melhores ambientes de trabalho
do RS.

Com 194 associados e uma
frota de 262 caminhões, a
Vale Log comemorou seus dez
anos no dia 18 de novembro, em
Arroio do Meio, no Vale do
Taquari. O presidente da
Cooperativa, Adelar Stefler,
destacou que a Vale Log é hoje a
maior cooperativa de transportes
do RS e a 5ª maior do País.

Cinco cooperativas gaúchas se
destacaram entre as 38
companhias e personalidades
agraciadas no Carrinho Agas 2017,
distinção entregue pela Associação
Gaúcha de Supermercados (Agas) em
27/11, na Casa NTX, em Porto Alegre:
Languiru (Melhor Fornecedor de
Frango), Cooperativa Vinícola
Garibaldi (Melhor Fornecedor de
Espumantes), Piá (Melhor Fornecedor
de Iogurtes), Santa Clara (Melhor
Fornecedor de Produtos Zero Lactose)
e Cooperativa Vinícola Aurora (Melhor
Fornecedor de Vinhos).
Durante o Tá na Mesa da
Federasul, realizado no dia 29
de novembro, a Uniodonto
Federação, representada pelo
presidente Irno Pretto, recebeu das
mãos da presidente da Federasul,
Simone Leite, uma homenagem pela
passagem de seus 45 anos.
A Associação dos Dirigentes de
Marketing e Vendas do Rio
Grande do Sul (ADVB/RS) divulgou
as empresas vencedoras do Top de
Marketing 2017. Entre as 16
categorias, a Santa Clara recebeu
duas distinções nos segmentos
Agrobusiness e Top
Sustentabilidade ADVB/RS,
enquanto que a Unimed Porto
Alegre faturou o prêmio na
categoria Saúde.
A Cotrijal recebeu no dia 4 de
dezembro, em cerimônia
realizada no Teatro Dante Barone,
na capital, o Prêmio Folha Verde na
categoria “Cooperativas Agrícolas”.
A distinção foi entregue pela
Comissão de Agricultura, Pecuária e
Cooperativismo da Assembleia
Legislativa.
Representantes de cooperativas
agropecuárias gaúchas se
reuniram nos dias 5 e 6 de
dezembro, em Bento Gonçalves,
para debater temas como
autogestão, intercooperação e os
rumos do sistema cooperativo no
Estado. Promovido pela
FecoAgro/RS, com o apoio do
Sistema Ocergs-Sescoop/RS, o
encontro teve a participação de mais
de 100 dirigentes de cooperativas
associadas à FecoAgro/RS.

Divulgação Dália Alimentos

A Fecovinho celebrou 65 anos de
atuação em evento realizado em
22/11, no Seminário Apostólico Nossa
Senhora de Caravaggio, em
Farroupilha. Associados e dirigentes
das cooperativas associadas
participaram de palestras e
conferiram a apresentação de um livro
da história da entidade, dos projetos e
realizações, além de entrega de
placas para ex-presidentes.

Projeto Criança Dália
beneficia 600 alunos de
Progresso
S

eis escolas do município de Progresso, com aproximadamente
600 alunos, foram contempladas com produtos da coopera-

tiva Cosuel - Dália Alimentos. Através de ação do Projeto Criança
Dália, foram entregues 450 quilos de leite em pó e 1,2 mil unidades
de achocolatado Dália Kids.
Participaram das entregas o presidente de Conselho de
Administração, Gilberto Antônio Piccinini e os delegados da região
Cassiano Borelli, André Guaragni, Zeno Ferrari, Fabrício Zenatti e
Anoar Morari.
Piccinini destacou o legado do Projeto Criança Dália e o objetivo
de auxiliar na educação de crianças até 12 anos. “Este movimento em
prol das crianças é muito valorizado pela nossa cooperativa, uma vez
que muitos filhos de associados, neste dia, também foram beneficiados essa ação”.

Cotripal e Unimed VTRP
conquistam troféu no PRS 2017
A Comissão Mista do Prêmio de Responsabilidade Social (PRS)
definiu os vencedores da edição 2017. Em solenidade realizada na em
30/11, no Teatro Dante Barone, na capital gaúcha, as cooperativas
Unimed Vales do Taquari e Rio Pardo (Unimed VTRP) e Cotripal foram agraciadas com o troféu de vencedoras na categoria “Sociedades Cooperativas”.
Além delas, foram certificados os cases das cooperativas Sicredi
Alto Uruguai, Sicredi Pioneira RS (que recebeu também a medalha),
Cootravipa, Cotrisal, Cotrijal, Unimed Erechim, Unimed Fronteira
Noroeste/RS, Unimed Litoral Sul/RS, Unimed Nordeste-RS (que recebeu também a medalha), Unimed Vale das Antas, Unimed Vale do
Sinos e Unimed/RS (que recebeu também a medalha).
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O Projeto Cooperativas
Escolares, desenvolvido
pela Sicredi Ouro Branco RS, em
parceria com a Secretaria de
Educação de Estrela, resultou na
criação de cinco cooperativas
escolares (Coopeluther, Coopej,
Cooperdiel, Coopstar e CSA
Cooper) com os alunos das
escolas do município de Estrela.
Todo o processo, coordenado
pelo pesquisador e assessor
Everaldo Marini, contou com
formação de alunos e professores
até a fundação das cooperativas
escolares, ocorridas nas sedes
das escolas.
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A 13ª edição do Prêmio
Relatório Bancário
reconheceu as cooperativas
Sicredi, Unicred e Sicoob entre
os cases vencedores.
Organizado pela Cantarino
Brasileiro, a cerimônia de
premiação aconteceu no dia 4 de
novembro, em São Paulo, e
elegeu as principais práticas e
iniciativas do setor em 21
categorias.
O Sicredi conquistou a
distinção na categoria “Meios
de Pagamento”, com o case
“Consulta de Senha de Cartões
no Aplicativo do Sicredi para
Mobile”. A Unicred venceu na
categoria CRM (Customer
Relationship Management ou
Gestão de Relacionamento com
o Cliente), com o projeto MEC –
Modelo de Execução Comercial
(Realiza), e o Sicoob ganhou
como “Melhor Aplicativo
Abertura Conta Digital”, com o
app “Faça Parte”.

500 Maiores do Sul
relaciona 12 cooperativas
do RS
R

eferência em rankings estaduais e nacionais, as cooperativas
gaúchas novamente têm o que comemorar. A edição
“500 Maiores do Sul” de 2017, elaborada pela revista Amanhã, em
parceria com a consultoria PwC, conta com a presença de 12 cooperativas do Estado, sendo nove do ramo Agropecuário, duas do ramo
Crédito e uma de Saúde.
Entre as 500 Maiores do Sul, o Sicredi – Consolidado ocupa a
quinta posição no ranking geral – primeiro lugar no setor Financeiro.
A Unimed Porto Alegre figura na primeira posição no segmento
Saúde e na posição 63 no ranking. A Cotrijal é a primeira cooperativa
agropecuária do Estado a constar na relação, ocupando a posição de
número 75. As cooperativas Cotrisal (87°), Cotripal (104°), Languiru
(111°), Coopatrigo (134°), Camnpal (180°), Coagrisol (182°), Cotrisel
(183°), Unicred RS (221°) e CCGL (com o terminal Termasa – 346°)
também aparecem na lista.

O Prêmio Mérito Lojista foi
entregue no dia 7 de
dezembro, pela Federação das
Câmaras de Dirigentes Lojistas
do Rio Grande do Sul – FCDL-RS,
no Hotel Plaza São Rafael, em
Porto Alegre. Entre as 34
empresas agraciadas, em onze
categorias, destaque para as
cooperativas: Languiru
(Categoria: Alimentos/
Cooperativa); Cooperativa
Vinícola Garibaldi (Categoria:
Bebidas/Espumante);
Cooperativa Vinícola Aurora
(Categoria: Bebidas/Suco de
uva); Santa Clara (Categoria:
Alimentos/Laticínios); Unimed
(Categoria: Serviços/Assistência
Médica) e Sicredi - Categoria:
Serviços/Banco (Instituição
Financeira Interior).

A Cooperativa Vinícola
Garibaldi, situada em Garibaldi,
na Serra Gaúcha, prevê dobrar a
produção de espumantes e investir R$ 15 milhões nos próximos três anos na Cooperativa. A
expectativa é ultrapassar a marca de 2 milhões de garrafas produzidas anualmente e atingir a
faixa de 4 milhões de garrafas.
Somente em 2018, serão investidos R$ 5 milhões.
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Vinícola Garibaldi prevê
investimento de R$ 15 milhões nos
próximos três anos
O visível crescimento da
Cooperativa é fruto de um planejamento de anos e investimentos precisos. De 2004 a
2016, foram investidos R$ 26 milhões em infraestrutura. Já em
2017, o valor aplicado foi de
R$ 3,5 milhões.
Atualmente, a Cooperativa
conta com 397 associados, distribuídos em 14 municípios da
Serra Gaúcha.

Divulgação Unicred

OSCAR LÓ É ELEITO
PRESIDENTE DO
IBRAVIN PARA O BIÊNIO
2018/2019
O Instituto Brasileiro do Vinho
(Ibravin) acaba de eleger sua nova
diretoria para o biênio 2018/2019. O
presidente da Cooperativa Vinícola
Garibaldi e da Federação das Cooperativas Vinícolas do Rio Grande
do Sul (Fecovinho), Oscar Ló, e o
presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Farroupilha e
coordenador da Comissão Interestadual da Uva, Marcio Ferrari, foram
conduzidos, respectivamente, aos
cargos de presidente e vice-presidente do Ibravin.
O novo presidente tem como uma
das principais metas para o próximo biênio a inclusão de centenas
de micro e pequenas vinícolas, que,
segundo ele, será possível com a
entrada em vigor do Simples Nacional para o setor e com a regulamentação da Lei do Vinho Colonial.
Ló também aponta como desafios
retomar as vendas de vinho no mercado interno, fragilizado pela crise
econômica e pela quebra da safra
2016, e a valorização do produtor de
uva que se empenha para entregar
uma matéria-prima de qualidade.

Unicred Porto Alegre
realiza doação para a
ONG Via Vida

A

Unicred Porto Alegre, pelo terceiro ano consecutivo, mobilizou
seus colaboradores para que contribuíssem com doações de

brinquedos e alimentos, destinados à ONG Via Vida Pró Doações e
Transplantes.
Ao todo, foram arrecadados mais de 100 quilos de alimentos,
120 brinquedos e um videogame. A entrega foi realizada no dia 6 de
dezembro, na sede da ONG, com a presença do presidente do

UNICRED MISSÕES
NOROESTE COMEMORA
25 ANOS COM FESTA

Conselho de Administração, José Cesar Boeira; do diretor-geral, João

“Um sentimento de orgulho e honra
nos invade especialmente hoje, quando nos reunimos para comemorar
os 25 anos da Unicred Missões Noroeste”. Com estas palavras, o diretor-presidente da Unicred Missões
Noroeste, Pedro Paulo Bottom Moro,
definiu a importância do evento que
ocorreu no dia 9 de dezembro, no
Clube Gaúcho, em Santo Ângelo. A
Cooperativa, que compreende as
regiões das Missões e Noroeste do
Estado, completou 25 anos de existência. A cerimônia contou com um
show especial da Família Lima.
Com sede em Santo Ângelo e unidades de negócios na mesma cidade e também em Santa Rosa, São
Luiz Gonzaga e São Borja, a Unicred
Missões Noroeste conta com mais
de 3.300 cooperados e carteira de
crédito de R$ 113 milhões. Os ativos
totais da Cooperativa, somatório
dos saldos finais do ativo circulante
e ativo permanente, atingem mais
de R$ 180 milhões.

em lista de espera por órgão ou tecido, promovendo a vida e a saúde

Batista Loredo de Souza; da educadora social, Nara Cecilia Lopes dos
Santos e da consultora de Gestão de Pessoas, Thais Kohlrausch Gomes.
A ONG Via Vida contribui para a diminuição do número de doentes
com incentivos à prevenção das diversas patologias que levam aos diferentes transplantes, divulgando a importância da doação de órgãos
e tecidos.

Sicredi Pioneira RS completa
115 anos
O dia 28 de dezembro é especial para os associados do Sicredi.
Neste dia, a instituição financeira cooperativa Sicredi Pioneira RS
chega a 115 anos de história ininterrupta com foco no desenvolvimento da região em que está presente.
A Cooperativa centenária foi inspirada no modelo alemão de cooperativismo Raiffeisen e constituída por 20 pessoas da comunidade
de Linha Imperial, interior de Nova Petrópolis, em 28 de dezembro
de 1902. O padre suíço Theodor Amstad, precursor do cooperativismo no Brasil, liderou a constituição da atual Sicredi, primeira cooperativa de crédito da América Latina.
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A COMITIVA DE 16 ALUNOS DA TURMA DE MBA – GESTÃO R
ESTRATÉGICA DO
R IVA
AGRONEGÓCIO DA ESCOOP REALIZOU UMA VIAGEM DE ESTUDOS PELA
ALEMANHA. A VIAGEM FAZ PARTE DA DISCIPLINA “VIVÊNCIAS DO
COOPERATIVISMO” E DECORRE DO PROJETO DE COOPERAÇÃO MANTIDO PELO
2 3ALEMÃS
45
SESCOOP/RS E A CONFEDERAÇÃO DAS COOPERATIVAS
(DGRV).

1

Alunos do MBA da Escoop
realizam viagem de
estudos na Alemanha
A

MAIL
PE
RO
EU 3
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Faculdade de Tecnologia do Cooperativismo – Escoop tem entre seus
AIR
objetivos preparar profissionais nas diversas áreas das cooperativas
para uma moderna gestão. Visando qualificar os profissionais oriundos
das cooperativas agropecuárias a participarem com competência na
gestão, conciliando teoria e prática, através das técnicas administra45
tivas, com base nos conhecimentos da história e doutrina cooperativista, foi criado o MBA – Gestão Estratégica do Agronegócio.
Dentre as 370 horas de aula do curso consta a disciplina de
Vivências do Cooperativismo, que busca proporcionar experiências no cooperativismo do mundo através de viagens de estudos.
Por isso, entre os dias 9 e 15 de outubro, uma comitiva de 16 alunos da turma realizou uma viagem de estudos para a Alemanha,
decorrente do projeto de cooperação mantido pelo Sescoop/RS
e a Confederação das Cooperativas Alemãs (DGRV).
Após conhecerem mais sobre o cooperativismo alemão,
através de visitas a cooperativas, universidades e federações,
os alunos escreveram um artigo sobre a viagem para receberem
o certificado de conclusão do curso, que teve início em outubro
de 2015.
O diretor-geral da Escoop, Derli Schmidt, que acompanhou os
alunos, defende que essa é uma ótima oportunidade de os alunos conhecerem mais sobre cooperativismo alemão através de exemplos de
sucesso de cooperativas de diversos ramos, para alinhar teoria e prática
af
ae
e voltar com ideias para aplicar em suas cooperativas.
li
M
Nesses dias, os alunos percorreram mais de 1.000 quilômetros conhein
uz
zi
cendo
cooperativas,
academias
e
federações
alemãs.
Acompanharam
os
aluAIR MAIL
nos o diretor do projeto de cooperação da DGRV com o Brasil, Arno Boerger e
a tradutora Cristine Schmelzer. As cooperativas participantes da viagem são a
Cotrijuc, Cotripal, Cotrirosa, Coopermil, Camnpal, Cotricampo, FecoAgro/RS, além da
Uergs - Campus Erechim
Fo

to

s:

R
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O primeiro dia já foi movimentado. Na Universidade de Hohenheim, em Stuttgart, a melhor da
Alemanha na área de pesquisas agrícolas e que possui um centro de pesquisas do cooperativismo, as
doutorandas Isabel Adams e Senta Breuning apresentaram a universidade e como é o financiamento e
estrutura do centro de pesquisa, considerado por elas um elo muito importante entre a pesquisa e a prática. E ainda, o contexto geral do cooperativismo e setor agrícola atual da Alemanha e os principais desafios encontrados.
À tarde, também em Stuttgart, os alunos conheceram a Federação Regional das Cooperativas Alemãs
(BWGV) com apresentação do conselheiro de supervisão, Ulrich Werner, sobre a origem, a relevância do
cooperativismo na economia da Alemanha e seu crescimento sustentável, seus princípios e a relação
econômica e organizacional da federação com as cooperativas.
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234 conheceram a Federação Regional das Cooperativas Alemãs (BWGV)
Em Stuttgart, os1alunos
ION

IMMIGRAT

Sou um apaixonado pelo cooperativismo. Ele é um dos melhores
produtos que temos para exportar porque ele conjuga o econômico e
social e porque garante confiança ao associado e ao consumidor,
algo muito valioso nos dias atuais”.
Ulrich Werner, BWGV
Também na Federação, a supervisora de relações públicas da Geno
Hauss, Katharina Recke, apresentou a cooperativa dedicada à comer-DEPARTURE
APPROVED
cialização de carnes, as vantagens que a cooperativa traz para os as12345
sociados, a melhoria na cadeia de comercialização e produção, os números atuais das cooperativas, além da contextualização histórica do
surgimento das cooperativas no país e os programas de qualidade.
O dia encerrou com a visita na cooperativa vinícola
Felsengartenkellerei Besigheim, em Hessigheim, uma indústria de
vinho na área de captação. O diretor da Cooperativa, que recebeu
em 2013 o prêmio de melhor cooperativa vinícola da Alemanha,
em Berlim, apresentou os números, os processos de produção e a
estrutura da Cooperativa. O supervisor da Cotripal, Elbio Schneider,
disse que a viagem serviu para verificar in loco as vivências nas cooperativas da Alemanha, sejam elas do agronegócio ou não.
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Minha expectativa foi superada, a viagem foi ótima. Escutamos
A
muito sobre a força do cooperativismo, da união de forças, de L
fusões de cooperativas, enfim, quanto maior, mais força. Outro
ponto que chamou a atenção foram os problemas que as
cooperativas enfrentam, sejam elas singulares ou centrais, que são
problemas iguais ao Brasil: sucessão familiar e a gestão da propriedade”.
Elbio Schneider, Cotripal
345
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A Universidade de Hohenheim é a melhor da Alemanha
na área de pesquisas agrícolas e possui um centro de
pesquisas do cooperativismo

A cooperativa vinícola Felsengartenkellerei Besigheim,
em Hessigheim, recebeu em 2013 o prêmio de melhor
cooperativa vinícola da Alemanha
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A supervisora de relações públicas da Geno Hauss, Katharina Recke, apresentou a cooperativa dedicada à
comercialização de carnes

ACADEMIA DAS COOPERATIVAS ALEMÃS

No segundo dia, os alunos conheceram a OGA
Nordbaden, uma das maiores cooperativas da
Alemanha, que faz venda e comercialização no ramo de hortifrutigranjeiros. O diretor executivo da
Cooperativa, Hans Lehar, explanou sobre o faturamento e a área de atuação da Cooperativa, e também sobre o tamanho das propriedades dos associados que produzem dentre outros produtos
aspargos, framboesas, morangos, etc.
O dia encerrou com a visita à DGV (Academia
das Cooperativas Alemãs), que fica no castelo de
Montabaur. O castelo, de propriedade da DGV, é
uma estrutura que compreende seis pousadas e
edifícios para seminários. A primeira menção do
castelo é do ano de 959 e durante muito tempo foi
propriedade da arquidiocese de Trier. Na estrutura,
em 2017, foram ministrados 1.560 seminários, para
um público total de 22 mil participantes.
O engenheiro econômico, gerente de produtos
responsável pela coordenação nacional da capacitação e projetos internacionais da DGV, Stefan
Daferner, apresentou a academia especializada em
AIR MAIL
capacitação
de executivos das cooperativas alemãs, sua estrutura, valores, estratégias que trabalham na área de liderança, marketing e vendas.

APPROVED
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RAIFFENSEN HUNSRÜCK E CENTRAL
DAS COOPERATIVAS AGROPECUÁRIAS

O terceiro dia de viagem (11/10) começou em
Kastellaun, em uma das cinco unidades da

APPROVED
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cooperativa agrícola Raiffensen Hunsrück, que
existe desde 1999 e trabalha com área de captação
45
e agricultura, e está em constante
expansão pelas
áreas dos mercados Raiffensen, materiais de construção, energia e postos de gasolina.
Um dos diretores, Alfred Muders, em sua apresentação da maior cooperativa da região Sul de armazenagem de grãos, destacou alguns números
como, por exemplo, seu faturamento de cerca de
90 milhões de euros por ano, as 90 mil toneladas
de grãos de canola que recebem por ano e sua capacidade de estocagem de 30 mil toneladas do
mesmo grão. Muders também apresentou a área
de atuação, a contextualização histórica da mesma
e o reflexo da criação da cooperativa na comunidade e no estado, corroborando para sua relevância, afirmando que ela é a maior empresa distribuidora de energia, sendo, inclusive, pioneira na
geração de energias renováveis, sem esquecer do
cuidado com o relacionamento entre produtores,
funcionários e consumidores.
À tarde, o grupo visitou a Central das
Cooperativas Agropecuárias (RWZ), oportunidade
em que o chefe de serviços de marketing,
Friedrich-Karl Velder apresentou a Central, seus parâmetros e áreas de atuação, a transformação estrutural do cooperativismo nos últimos 20 anos e a
prospecção para o futuro. Conforme ele, ao apresenAPPROVED
12345
tar os valores, missão e visão da terceira maior central da Alemanha, seu objetivo é manter uma posição
estável e autônoma das cooperativas, promover o

Podemos, com essa oportunidade, conhecer os cenários das cooperativas e federações
alemãs que transmitem suas expertises e análises aprofundadas. Temos nossos problemas
e certamente as experiências e desafios que foram compartilhados poderão aquecer os
debates em cada unidade de nossas cooperativas gaúchas, com o compromisso de
olharmos estrategicamente para os cenários e nos habilitarmos para desfrutar espaços e
momentos que potencializem nossa atividade enquanto organização de produtores”.
Sérgio Feltraco, FecoAgro/RS
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Sobre a viagem
A viagem decorre do Projeto de Cooperação mantido entre o Sescoop/RS e a Confederação
Alemã de Cooperativas – DGRV, que tem como objetivo fortalecer as capacidades das cooperativas agropecuárias, apoiando o desenvolvimento e o processo de reestruturação em curso no setor. Com a cooperação, o sistema cooperativo amplia sua possibilidade de assessorar e atender
as cooperativas agrícolas, qualificar funcionários e melhorar as estruturas. Com isso, as cooperativas devem se tornar mais eficientes e conseguir, no longo prazo, oferecer serviços competitivos
para as propriedades rurais associadas.

cooperativismo para que o associado se5mantenha
1234
cada vez mais próximo de sua cooperativa, a preoTION
cupação da central com a segurança
inIMMIGRAalimentar,
centivando um crescimento de forma rentável e sustentável. Ele destacou também a importância das
cooperativas agropecuárias e a estrutura patrimonial
e governança da RWZ, além dos desafios do cooperativismo alemão, devido a novas tecnologias e novos riscos. Friedrich salientou que intercâmbios como esse permitem um olhar mais atento, facilitando,
dessa forma, que algumas falhas sejam corrigidas.
O diretor executivo da Federação das
Cooperativas Agropecuárias do Rio Grande do Sul
(FecoAgro/RS), Sérgio Feltraco, representando todas as cooperativas filiadas, falou sobre a importância do intercâmbio.

CONFEDERAÇÃO DAS COOPERATIVAS
ALEMÃS – BERLIM

Na sexta-feira, o grupo conheceu a sede da
Confederação das Cooperativas Alemãs (DGRV).
No primeiro momento, o assessor da diretoria executiva que faz o acompanhamento da criação de
novas cooperativas (principalmente de novas

energias), Andreas Wieg, apresentou a
Confederação, seus objetivos e estrutura como uma
organização de cúpula das cooperativas, números
das cooperativas e a atuação na representação e
defesa dos interesses das cooperativas por ramo de
atividade no que tange a questões contábeis, jurídicas, tributárias e na prestação de contas.
A segunda e última palestra foi com o responsável por assuntos políticos das cooperativas agropecuárias da DGRV, Volker Petersen, que falou sobre a evolução e a história da Federação que
surgiu em 1948, e a tarefa fundamental na defesaDEPARTURE
APPROVED
dos interesses das cooperativas em duas direções:
12345
política nacional e assessoria/consultoria para vencerem a competição com o mercado tradicional, o
desafio digital que as cooperativas vêm enfrentando. “As cooperativas não estão sozinhas e sabem
que existe a competição. Se não houver, ficam no
mesmo lugar. O cooperativismo é importante e dá
exemplos de confiança e segurança aos associados, empregados e comunidades. Esse é um bom
momento para termos avanços e melhorar nossos
serviços”, defendeu.
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A Confederação Nacional das Cooperativas da Alemanha tem sede em Berlim e atua em âmbito nacional com
fins basicamente de representação e defesa perante as autoridades estatais
21
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APLICATIVO REDE FRETE, DESENVOLVIDO PELA REDE TRANSPORTE, UTILIZA
TECNOLOGIA PARA MODERNIZAR OS PROCESSOS DE GESTÃO DO FLUXO DE FROTAS E
CARGAS, PERMITINDO O CONTROLE DE LOGÍSTICA E DE COMPRAS

Inovação em logística
cooperativa centralizada
U

m dos setores mais pujantes do cooperati-

O aplicativo permite usar a tecnologia como um

vismo gaúcho e nacional, o ramo Transporte

sistema simples que gera informações detalhadas.

caminha em passos largos para a modernização

“Com um simples movimento você pode contratar

de seus processos de gestão do fluxo de frotas e

um veículo teu mesmo na tua fila, ou de uma coo-

cargas, bem como o controle de logística e de

perativa que esteja no nosso ambiente ou até veí-

compras. Essa é a proposta da plataforma Rede

culos de terceiros com as nossas regras de negó-

Frete, um aplicativo de logística cooperativa centralizada, desenvolvido pela Rede Transporte.
A plataforma está focada em melhorar a produtividade da frota de transporte e de apoio logístico
ou industrial, permitindo integração dos fluxos e
melhor aproveitamento dos recursos físicos e humanos das cooperativas. “A ideia é integrar no
mesmo ambiente tecnológico o compartilhamento
de todas as cargas de todas as cooperativas que
estiverem conosco no mesmo ambiente”, explica o
coordenador nacional do ramo Transporte e presidente da Rede Transporte, Abel Paré.
Segundo Abel, a plataforma nasceu para responder algumas demandas e desafios da logística

cio. Mas, mais do que isso, o Rede Frete permite
que nosso comercial possa inclusive fazer planejamento aonde precisa intensificar a força de vendas”, afirma Abel.
A informação centralizada permite que o aplicativo organize a agenda de cargas e mantenha o
cliente informado dos horários de coletas, localização das cargas e entregas. Outra característica do
Rede Frete é a possibilidade de expansão do negócio, pois o sistema permite procurar cargas e/ou
veículos disponíveis, evitando trajetos vazios e aumentando a produtividade.
A plataforma propicia a otimização da capaci-

pas de planejamento, gestão, execução e controle

ção das não conformidades e se constitui numa

nos fluxos físicos e de informação, possibilitando

ferramenta eficaz para o pagamento eletrônico

para as cooperativas uma operação mais alinhada

de fretes (PEF) e o controle da jornada de traba-

com as necessidades de seus clientes, ou seja, sis-

lho do motorista, em cumprimento à legislação

têmica, colaborativa, ágil e digital.

vigente.
Freepik

cooperativa, dentre os quais a integração das eta-

dade disponível (fila de veículos), a administra-

22

SESCOOPRS.COOP.BR • OUT/NOV/DEZ • 2017

INTERAÇÃO COOPERATIVISTA PARA UM MUNDO MELHOR

Shutterstock

ESTATÍSTICAS

nacionais. “Essa integração pode acontecer por

Com o aplicativo, o cliente obtém informações

cliente, por projetos, por negócios, ou seja, as

relevantes para o seu negócio, rotas e destinos fre-

cooperativas podem escalonar e gerir essa inte-

quentes, quilômetros percorridos e todas as análi-

gração e oferecer soluções integradas a seus

ses em tempo real. Com a tecnologia do Actiming

clientes”, explica Abel.

as cooperativas podem gerenciar melhor a sua fro-

Por demanda dos embarcadores/clientes das

ta, obtendo gráficos com dados específicos de ca-

cooperativas de transporte, a tecnologia também

da veículo. Além disso, as cooperativas conseguem

passou a oferecer soluções dentro do armazém e

realizar a gestão em tempo real dos fluxos logísti-

na própria indústria - telemetria embarcada para

cos: monitoramento de frota, roteirização, monta-

caminhões, empilhadeiras, carros de apoio e mes-

gem de cargas, gestão de coletas, entregas, dispo-

mo máquinas pesadas, contando com: identifica-

nibilidade de frota e gestão dos desvios.

ção de motoristas, checklist eletrônico, controle de

A tecnologia permite ainda a intercooperação

jornada, velocidade real, hodômetro real, RPM

na prática. Através do Actiming é possível inte-

(contagiro), temperatura, pressão do óleo, marca,

grar a frota de várias cooperativas, possibilitan-

banguela, nível de tanque, consumo de combustí-

do atender grandes clientes em projetos

vel e código de erro.

As cooperativas do ramo Transporte nasceram como caminho para a organização e para
ser alternativa de valorização profissional com melhor remuneração dos pequenos
transportadores, que são os donos de seus veículos de transporte e vislumbram, neste
modelo societário, condições de exercerem sua profissão de forma digna e
economicamente viável.

Segundo a Expressão do Cooperativismo Gaúcho 2017 (Ano-Base 2016), o ramo Transporte
registrou um incremento de 25,30% em ingressos, com um faturamento de R$ 453,7
milhões. O levantamento aponta o patrimônio líquido de R$ 36,4 milhões e R$ 74,4
milhões em ativos. No Rio Grande do Sul, o ramo Transporte conta com 7,2 mil associados,
56 cooperativas e 212 empregados.
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Cooperativas de Plataforma: por uma economia
do compartilhamento fundamentada na
propriedade comum e na gestão democrática
MÁRIO DE CONTO
DOUTOR EM DIREITO PELA UNISINOS. GERENTE JURÍDICO DO SISTEMA OCERGS-SESCOOP/RS.
COORDENADOR DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO DA FACULDADE DE TECNOLOGIA DO COOPERATIVISMO – ESCOOP

A

chamada “economia do compartilhamento”,

o controle da plataforma pelos trabalhadores. Esta

baseada em tecnologias disruptivas, está

forma de negócios, chamada de Cooperativa de

mudando a maneira tradicional de negócios nos

Plataforma, poderia melhorar o desenvolvimento

setores de transporte e hospedagem. Outras pro-

local, sob a forma de trabalho democrático e

fissões, da mesma forma, estão sendo transforma-

colaborativo.

das por esta onda da revolução digital: professo-

No mundo, o fenômeno das Cooperativas de

res, médicos, cuidadores. Este fenômeno, chamado

Plataforma está se expandindo, buscando corrigir

de “uberização” 1 do trabalho, caracteriza-se pela

tais distorções. Para citar alguns modelos, pode-

existência de plataformas de tecnologia que orga-

mos citar Cooperativas de Trabalhadores como a

nizam trabalhadores para prestar serviços em todo

Loconomics2, baseada nos Estados Unidos ou co-

o mundo.

mo a Bhive3 e a Ylab4, baseadas na Austrália, sendo

Sob este guarda-chuva de uma “economia

que a última, inclusive, aceita sócios de qualquer

compartilhada” está oculto o fato de que tais pla-

parte do mundo, rompendo com as barreiras geo-

taformas são dominadas por grandes empresas

gráficas sob as quais se constituíram as legislações.

monopolistas. Neste modelo, os trabalhadores são

Tratam-se de iniciativas em que os trabalhadores

sujeitos às decisões em um ambiente antidemo-

são proprietários das plataformas, tomam as deci-

crático. Neste sentido, é possível argumentar que

sões de maneira democrática através de mecanis-

o modelo cooperativo poderia ser o modelo de ne-

mos digitais e à distância, de forma muito diferente

gócios apropriado para combinar a propriedade e

da experimentada nas cooperativas tradicionais.

1 SCHOLZ, Trebor. Uberworked and Underpaid How Workers Are Disrupting the Digital Economy. Cambridge: Polity
Press, 2017.
2 https://loconomics.com/
3 http://bhive.coop/
4 http://ylab.global/
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No Brasil, do ponto de vista jurídico, trata-se

principal órgão da cooperativa – quando o membro

de um desafio pensar uma Cooperativa de

pode votar e ser votado. De acordo com a legislação

Plataforma de acordo com uma lei desenvolvida

brasileira, as decisões são tomadas pela maioria dos

para regular as cooperativas tradicionais. De acor-

membros presentes com direito a voto. O quórum de

do com a lei geral das cooperativas, uma coope-

uma Assembleia Geral é composto exclusivamente

rativa é composta por pessoas que contribuem

pelos membros presentes. Não há possibilidade de

com bens ou serviços para execução e atividade

voto através de instrumentos virtuais.

econômica, sem fins lucrativos. As sociedades

Por outro lado, existe um importante instru-

cooperativas são criadas para servir seus mem-

mento para melhorar a participação dos membros

bros e são distintas de outros tipos de sociedade

nas cooperativas, o que pode ser interessante para

por algumas características, entre outras: (1) ade-

as Cooperativas de Plataformas: a Assembleia

são voluntária; (2) variabilidade, limitação e proi-

Geral de Delegados.

bição de cessão para não membros do capital;

De acordo com a lei geral cooperativa, é pos-

(3) princípio de um voto, um sócio; (4) excedente

sível estabelecer no estatuto a Assembleia do

distribuído proporcionalmente às operações dos

Delegado em dois casos: (1) quando o número

sócios; (5) fundos obrigatórios e indivisíveis como

dos membros exceder para 3.000; (2) quando a

reservas e assistência técnica, educacional e so-

cooperativa tem membros que vivem a pelo me-

cial; (6) neutralidade política; (7) admissão de só-

nos 50 km da sede da cooperativa. Em ambos os

cios limitada à possibilidade de reunião, opera-

casos, o estatuto definirá o número de delegados,

ções e serviços.

a forma de escolha pelo grupo dos membros e o

Analisando-se tais características, é possível ar-

período de seu mandato. Essa estratégia poderia

gumentar pela possibilidade de que uma

combinar a participação do sócio em reuniões e

Cooperativa de Plataforma possa ser constituída

comunicações anteriores (mesmo com instru-

no Brasil, com algumas adequações. Considerando-

mentos virtuais) com seus delegados que os re-

se que a constituição se dê da mesma forma que

presentarão atualmente na Assembleia.

uma cooperativa tradicional, há que se pensar, na

Dessa forma, sob a atual legislação, apresenta-

sua operação, notadamente no que concerne ao

-se possível construir um ambiente adequado para

processo de adesão e de tomada de decisões.

o desenvolvimento de Plataformas Cooperativas

Inicialmente, a ideia de um sócio “virtual”, cuja

no Brasil. Uma vez que a análise dessas questões

adesão de perfectibilize por meio eletrônico, pode-

centrais - relacionadas à criação de uma coopera-

ria ser viabilizada desde que o Estatuto Social dis-

tiva, adesão e participação democrática dos mem-

cipline o processo de admissão de sócios.

bros - demonstra que as prescrições gerais da Lei

No que tange ao processo de tomada de decisões,

Cooperativa Brasileira permitem que o estatuto da

a participação democrática formal na cooperativa es-

cooperativa estabeleça instrumentos legais ade-

tá relacionada à Assembleia Geral dos membros – o

quados ao seu funcionamento.
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Presidente da Unicred do Brasil,
Paulo Abreu Barcellos

26

SESCOOPRS.COOP.BR • OUT/NOV/DEZ • 2017

INTERAÇÃO COOPERATIVISTA PARA UM MUNDO MELHOR

40 anos dedicados ao
Cooperativismo
O cooperativismo foi a
forma de expressar a minha
herança familiar”.

C

om mais de 40 anos dedicados ao cooperativismo, Paulo Abreu Barcellos atualmente é presidente do Con selho de
Administração da Unicred Central Rio Grande do
Sul e presidente do Conselho de Administração
da Unicred do Brasil. Na Unicred Porto Alegre,
exerceu as funções de presidente (2011 – 2014) e
diretor–administrativo. Atualmente, faz parte do
Conselho de Administração da Unicred Porto
Alegre, tendo, também, exercido a atividade de
conselheiro fiscal desta mesma entidade. Do
mesmo modo, é conselheiro fiscal da Ocergs –
Organização das Cooperativas do Estado do Rio
Grande do Sul. No âmbito do Sistema
Cooperativo, é o representante do Sistema
Unicred no Fundo Garantidor de Crédito
Cooperativo (FGCOOP) e no Conselho Consultivo
do Ramo Crédito (Ceco).
Nascido em Pelotas, região Sul do Estado, no
dia 2 de junho de 1942, filho de Mosinha Abreu
Barcellos, dona de casa, e Cassio Brutus
Barcellos, comerciante, é o quinto de uma família
de seis filhos. Perdeu seu pai com menos de 2
anos de idade e a sua mãe estava grávida. Meses
após nasceu sua irmã, completando a família. A
tarefa de prover e educar a família ficou integralmente aos cuidados de sua mãe, que com muito
sacrifício, fé em Deus, afeto e dedicação assumiu
as funções de pai e mãe. Dona Mosinha, se vendo
sozinha com seis crianças pequenas para criar, e
com sua mãe necessitando de cuidados especiais, decidiu ir morar com ela - assim conseguia
prestar cuidados à sua mãe e seus filhos, num
ambiente de muita solidariedade e convívio familiar da família Abreu. “Minha mãe era uma mulher
excepcional, graças a ela aprendi o que é ética,
honestidade, respeito ao próximo, solidariedade
e cooperação”, comenta Paulo.

A escolha pela Medicina aconteceu de forma natural, influenciada por oportunidades que lhe fizeram ter a certeza de que essa era a sua vocação.
Em 1962, foi para Porto Alegre quando ingressou
na Faculdade Católica de Medicina, hoje Ciências
Médicas, formando-se em 1968. No ano seguinte
foi para Porto Lucena, localizada no Noroeste do
Estado com divisa para a Argentina. Lá permaneceu menos de dois anos, mas que lhe proporcionaram experiências valiosas na área médica para toda
a vida. No ano seguinte, em 1971, se credenciou para fazer residência médica na capital, tornando-se
especialista em ginecologia e obstetrícia. Até hoje
mantém-se vinculado ao Hospital Ernesto Dorneles,
integrando seu corpo clínico.
Depois de encaminhada a vida profissional, o
então médico foi cuidar do coração. Amor que
começou na adolescência, em Pelotas, e oficializou-se em 1974, quando casou-se com Maria
Luiza Brauner, que exercia a especialidade de
Pediatria. Após dois anos de casamento vieram
os filhos, Guilherme Brauner Barcellos, o primogênito e Gustavo Brauner Barcellos. Ambos são
médicos, um na especialidade de Intensivista e o
outro cirurgião plástico, respectivamente, com
atividade profissional em Porto Alegre.
O cooperativismo entrou na vida de Paulo em
1974, quando começou a frequentar as reuniões da
Unimed Porto Alegre, na fase inicial desta
Cooperativa, localizada na Rua Santa Terezinha
em uma de suas antigas casas. Essa fase foi muito
importante para o desenvolvimento do DNA cooperativo e uma forte identificação com os valores
e princípios da doutrina cooperativista. O envolvimento com as causas e questões do associativismo médico, a convivência com os colegas, o conhecimento de gestão e a visão empresarial foram
fatores decisivos na sua formação profissional e na
carreira como dirigente cooperativo. Em relação
ao cooperativismo de Crédito, como membro do
Conselho de Administração da Unimed Porto
Alegre, entidade que idealizou o Sistema Unicred,
participou do processo que originou a fundação
da Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos
Médicos de Porto Alegre – Unicred Porto Alegre,
27

Casamento de Mosinha e
Cassio Brutus Barcellos,
pais de Paulo

O COOPERATIVISMO E A UNICRED

Acervo da Unicred

Para o presidente do Con selho de
Administração da Unicred, o sistema de crédito
cooperativo está acompanhando os processos
de mudança no ambiente tecnológico e, especialmente, no mercado financeiro. Existe uma
preocupação constante em atender às necessidades dos associados, seja por atendimento
personalizado ou por meio de ferramentas

1968

Paulo Abreu Barcellos,
formatura na Faculdade Católica
de Medicina de Porto Alegre

1944

II Convenção Nacional do Sistema Unicred
(da esquerda para a direita, Paulo é o quinto membro)

1992

Reunião de Fundação da Unicred Porto Alegre
(1990)

Arquivo pessoal

Paulo (o último da esquerda para a direita) com
os irmãos. A sexta irmã estava a caminho

2000
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Acervo da Unicred

1936

ativar o Brado Country Club - em pleno funcionamento na sua sede própria, no bairro Belém
Velho. Ainda hoje a confraria se reúne, mas as gerações de atletas sofreram renovação e os coroas
frequentam a sede e participam das confraternizações. Para manter a forma física o médico vai à
academia regularmente.
Sempre atento aos acontecimentos e tendências do mercado, o médico participa de uma aceleradora de startups e incentiva sempre que tem
oportunidade o desenvolvimento de ferramentas
de tecnologia que colaborem cada vez mais para
facilitar a vida de todos.

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

PERFIL

em 1990, entidade com a qual esteve sempre envolvido nestes 28 anos de atividade.
Na área do conhecimento, uma de suas prioridades era o investimento em educação. Por isso,
Paulo sempre buscou aprimoramento. Durante sua
vida profissional, a qualificação continuou, tanto
para a sua formação como profissional médico,
quanto para a capacitação para o exercício de
gestor no negócio cooperativo. Entre vários cursos efetivados, destacam-se os títulos de pós-graduado em Gestão Empresarial e MBA em
Inteligência Competitiva pela Fundação Getúlio
Vargas, especialização em Finanças pela Ambima,
pós-graduado em Administração Hospitalar e
Saúde (IAHCS / PUC), além de participar do
Programa de Estudo do Sistema Cooperativo
Desjardins, no Canadá, e DGRV, na Alemanha, entre muitos outros.
Nem só de trabalho e estudos foi a sua existência. Na juventude e enquanto o preparo físico
permitiu, seu hobby era o futebol - aos sábados
não abria mão de jogar com os amigos. A paixão
pelo esporte motivou o grupo da faculdade a

30ª Convenção Nacional da Unimed, onde
a Unicred foi co-patrocinadora do evento

Arquivo pessoal

2005

Formatura do filho Gustavo Barcellos
pela Faculdade de Medicina na Pontifícia
Universidade Católica (PUC–RS)

2000

Arquivo pessoal

Formatura do primogênito, Guilherme Barcellos,
pela Universidade Federal de Medicina de Porto
Alegre (UFRGS)

2017

Paulo e Samir na cerimônia de posse
do Conselho de Administração da
Unicred RS (2017-2020)

2017

WOCCU – 2016 – Belfast – Irlanda do
Norte – Delegação da Unicred

Arquivo pessoal

2000

Acervo da Unicred

divulgar os diferenciais do cooperativismo de
Crédito e usá-los em favor do segmento. Tal
ação depende do empenho das próprias cooperativas e das instituições que as representam,
em tornar seus diferenciais conhecidos pelos
atuais e potenciais associados, além da sociedade e formadores de opinião.
Ao mesmo tempo em que celebra as conquistas
do cooperativismo, a Unicred RS comemora com
igual orgulho e satisfação o notável desempenho
nos últimos dois anos, quando registrou aumento
expressivo em suas movimentações financeiras e
altos índices de satisfação de seus cooperados, em
recente pesquisa realizada. Tais objetivos foram
alcançados pela atuação e profissionalização de
nossos colaboradores e o comprometimento e fidelização dos nossos associados.
Para orgulho e satisfação, recentemente, o
Conselho de Administração da Unicred –RS aprovou o projeto de criação do Instituto Unicred RS,
que será o braço social do Sistema. Com essa
ação objetivamos incrementar exponencialmente
os nossos projetos de responsabilidade social.

Acervo da Unicred

digitais. Hoje, temos orgulho de ser uma empresa com tecnologia digital de alta performance.
Como uma modalidade socioeconômica, o
cooperativismo de Crédito vem evoluindo em
sua missão de construir oportunidades para a
melhoria de vida de milhões de cidadãos brasileiros, sempre fundamentado em boas práticas,
ética e transparência. Ao fazer isso, agrega valor para a sociedade, fazendo a coisa certa, do
jeito certo.
“As portas do crescimento estão abertas para aqueles que querem cooperar. Contudo, não
é fácil, o desafio é constante e a competição é
acirrada. Precisamos inovar, redefinir estratégias, conhecer objetivamente o que quer nosso
público, seja em serviços ou produtos financeiros. Mas é preciso também que as pessoas tenham a exata dimensão do cooperativismo”,
destaca Paulo. Neste sentido, o Sistema
Nacional de Crédito Cooperativo (SNCC), na sua
cartilha de diretrizes estratégicas, estabeleceu
entre outros o “desafio da comunicação”, como
um dos seus pilares que, em síntese, envolve

29

Freepik

ARTIGO

Uma Questão de Princípios:
Cooperativas no
Desenvolvimento Mundial*
1

U

ma cooperativa é um modelo de negócios
testado e comprovado que permite às pessoas em todo o mundo assumir o controle de seus
meios de subsistência. Sendo empresas centradas
nas pessoas, as cooperativas pertencem e são administradas por seus associados, que são funcionários,
clientes ou comunidades locais, são pessoas comuns
que têm a mesma opinião sobre o que seus negócios fazem e como eles geram e usam seus lucros.
Quase 1 bilhão de pessoas são sócios de cooperativas em todo o mundo, da Argentina à Zâmbia, da
Itália à Índia. São de todos os tipos e tamanhos e
operam em todas as partes da economia: da saúde
à habitação, das fazendas às farmácias, dos supermercados aos clubes esportivos, dos bancos às padarias. Sendo uma rede forte que abrange organizações locais e globais, o movimento cooperativo é
uma parte vital da sociedade civil que trabalha em
conjunto para construir um mundo melhor.
Apoiar o arranque e o crescimento das cooperativas é uma forma estabelecida de permitir que

as pessoas se encarreguem do seu próprio desenvolvimento. Como confirmado pela Agenda 2030
e pelos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável,
o desenvolvimento eficaz e sustentável deve ser
um processo liderado pela população local, o que
está firmemente ancorado na sociedade civil. Com
um ambiente legal e econômico propício, as cooperativas fornecem um modelo de negócios eficaz
para o desenvolvimento inclusivo.
Com um histórico de mais de 150 anos, e guiado pelos sete princípios cooperativos internacionais, o modelo cooperativo é amplamente reconhecido. Recomendações de políticas da
Organização Internacional do Trabalho sobre empregos decentes e da Organização para Agricultura
e Alimentação sobre segurança alimentar, e economistas importantes, como Joseph Stiglitz, apontam para o importante papel que as cooperativas
desempenham no desenvolvimento.
“As cooperativas capacitam todas as pessoas
de todas as habilidades e idades através do acesso

* The 2017 global conference of the International Co-operative Alliance, 2017, Kuala Lumpur. Uma Questão de Princípios:
Cooperativas no Desenvolvimento Mundial. Kuala Lumpur, 14-17 nov. 2017. Disponível em: <https://goo.gl/afbziE>.
Acesso em: 13 dez. 2017.
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a recursos e oportunidades. Nós, das Nações
Unidas, trabalhamos de perto com as cooperativas
como parceiras na transformação de nosso mundo
para o futuro que queremos, onde ninguém é deixado para trás”, afirma a diretora da Divisão de
Políticas Sociais e Desenvolvimento (DSPD) do
Departamento de Assuntos Econômicos e Sociais
da ONU (Undesa), Daniela Bas.

A ALIANÇA COOPERATIVA
INTERNACIONAL
A Aliança Cooperativa Internacional (ACI) é a
organização máxima para as cooperativas em todo
o mundo. Representa empresas cooperativas em
100 países, dando voz a 300 organizações membros que ligam cerca de 1 bilhão de indivíduos, promovendo a importância de um modelo de negócios baseado em valores.

A PARCERIA # COOPS4DEV E ACI-UE
A parceria entre a ACI e a Comissão Europeia
foi assinada em 2016 para promover e dar visibilidade às cooperativas que trabalham no desenvolvimento internacional. #Coops4dev visa fortalecer
a rede cooperativa, envolvendo as quatro regiões
da ACI nas áreas de pesquisa, defesa e
visibilidade.

PLATAFORMA INTERNACIONAL DE
DESENVOLVIMENTO COOPERATIVO
A Plataforma Internacional de Desenvolvimento
Cooperativo (ICDP) é uma rede de organizações
cooperativas que trabalham no desenvolvimento
internacional em todo o mundo, incluindo a
Plataforma de Desenvolvimento Cooperativo
Europeu (CEDP), o Conselho de Desenvolvimento
Cooperativo Ultramarino (OCDC) e outras cooperativas e federações associadas. A ICDP foi lançada durante a Cúpula Internacional de Cooperativas
em 2016 e representa um compromisso conjunto
para a promoção do modelo cooperativo nos processos de desenvolvimento.
As cooperativas são parceiros importantes
para organizações interessadas em desenvolvimento humano, social e econômico. Ao dar propriedade aos habitantes locais, criando empregos e segurança no local e aproveitando o poder
das redes internacionais, as cooperativas oferecem um modelo testado e comprovado para o
desenvolvimento.
“As cooperativas são um lembrete para a comunidade internacional de que é possível buscar
tanto viabilidade econômica quanto responsabilidade social”, conclui o secretário geral das Nações
Unidas, Ban Ki-moon.

OS 7 PRINCÍPIOS DO DESENVOLVIMENTO

1
2

Cooperativas voluntárias e abertas | As cooperativas estão abertas a todas as pessoas, sem discriminação de gênero, social, racial,
política ou religiosa, o que as torna um espaço seguro para grupos mais vulneráveis, como mulheres, minorias e refugiados, para
criar suas próprias oportunidades. A Federação Uruguaia de Cooperativas de Vida por Ayuda Mutua (FUCVAM) permite que
moradores locais de baixa renda tenham acesso a moradias dignas e duráveis, um modelo que já se expandiu para 15 países na
América Latina e inclui outras comodidades, como fazendas comunitárias.
Controle democrático dos associados | Nas cooperativas, os trabalhadores recebem uma voz sobre sua própria trajetória, são
capacitados e unidos e podem alcançar mais do que fariam sozinhos na cadeia de fornecimento global. A Aliança Cooperativa do
Quênia (CAK) garante que há eleições todos os anos, apresentando um ambiente propício para a participação efetiva, onde cada
sócio tem o direito de falar em reuniões e representar qualquer posição eletiva na cooperativa.

3

Participação econômica dos associados | Os associados contribuem de forma equitativa e democraticamente controlam o capital
de sua cooperativa e recebem benefícios na proporção de suas transações. Eles alocam excedentes para o desenvolvimento de
suas cooperativas, estabelecendo reservas e apoiando outras atividades aprovadas pelos associados. Em Kerala, a Sociedade
Cooperativa de Contratos de Trabalho de Uralungal começou em 1925 para o benefício de 14 trabalhadores marginalizados que
perderam seu sustento devido à sua participação ativa no Movimento da Liberdade Indiana. Hoje, eles são a principal sociedade
cooperativa no país, elevando o padrão de vida de mais de 5 mil trabalhadores que contribuem diretamente para o desenvolvimento
da Sociedade.

4

Autonomia e Idepenência | As cooperativas são um modelo de negócio resiliente de autoajuda com um propósito social que
coloca as pessoas antes dos lucros. Caminos (estradas) é uma cooperativa uruguaia formada por um grupo de profissionais de
saúde principalmente do sexo feminino em 2002, quando o local onde elas trabalhavam fechou. Atualmente, a Caminos oferece
empregos de qualidade para mais de 100 pessoas comprometidas com a autogestão.

5

As cooperativas de educação, treinamento e informação diminuem as chances de desertificação em áreas remotas, usando o
conhecimento da realidade local através da capacitação. A Universidade Cooperativa Moshi é a instituição de formação mais antiga
da Tanzânia e está empenhada na promoção da igualdade de oportunidades e do envolvimento construtivo no desenvolvimento da
comunidade. A matrícula atual na universidade é de mais de 4 mil estudantes nas áreas de contabilidade cooperativa, gestão e
desenvolvimento rural.

6

Cooperação entre cooperativistas | As cooperativas são um movimento internacional com uma forte rede que permite aos
trabalhadores em diferentes partes do mundo compartilhar conhecimento, trabalhar juntos e melhorar as condições no âmbito local. Em
2010, os agricultores palestinos no Vale do Jordão decidiram fazer suas cooperativas trabalharem juntas para superar as restrições de
movimento e acesso a recursos, mercados e serviços da região. O Viveiro de Mudas no Vale do Jordão é administrado por três cooperativas diferentes: a Cooperativa de Agricultura do Vale do Jordão, a Cooperativa Agrícola Ein Al Beda e a Cooperativa Agrícola Al Khadra,
cujos 245 agricultores se beneficiam da qualidade do viveiro e da compatibilidade de sementes.

7

Preocupação com a comunidade | As cooperativas mantêm a riqueza em âmbito local e contribuem para a paz e estabilidade
política, oferecendo maneiras dignas de sair da pobreza e capacitar a comunidade. No México, desde 2008, a “Caja Popular
Mexicana”, uma cooperativa de poupança e crédito, vem executando um grande programa de responsabilidade social para seus
2 milhões de membros. Seu programa de bolsas beneficiou mais de 56 mil estudantes.
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Leonardo Machado

ESPAÇO ESCOOP

Coordenador de Ensino, Pesquisa e Extensão da Escoop, Mário De Conto, destacou a presença de muitas atitudes
inovadoras nas cooperativas gaúchas

4ª Semana Acadêmica e
Mostra de Iniciação Científica
movimentam faculdade
A

32

Escoop promoveu entre os dias 8 e 10 de

Garcia, que falou sobre Criatividade e Inovação.

novembro, na sede da Faculdade, a quarta

Mestre em Administração com estudos na área de

edição da Semana Acadêmica e da Mostra de

Gestão da Inovação (Unisinos), Garcia explanou

Iniciação Científica. Com o tema Cooperativismo:

sobre os conceitos básicos de inovação e como a

Inovação e Sustentabilidade, o coordenador de

criatividade está inserida dentro desse processo.

Ensino, Pesquisa e Extensão da Escoop, Mário De

Na sequência, os professores do Núcleo de

Conto, destacou em seu discurso de abertura a

Pesquisa da Escoop, Paola Richter Londero; Heitor

presença de muitas atitudes inovadoras nas coo-

José Cademartori Mendina; Aziz Eduardo Calzolaio

perativas gaúchas. “O cooperativismo em si já traz

e Deivid Ilecki Forgiarini explanaram sobre a linha

consigo esse DNA da inovação, principalmente em

de pesquisa que trata dos fatores restritivos à ino-
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Mauro Eduardo Aschebrock apresentou o lançamento da tecnologia desenvolvida pela Languiru, que permite, através
de um QR Code, o acompanhamento do processo de qualidade envolvido na captação da matéria-prima até a
industrialização e comercialização do leite

SEGUNDO DIA

TERCEIRO DIA

Os alunos e convidados assistiram a palestra da
mestre em Gestão e Negócios pela Unisinos,
Camila Luconi Viana, assessora técnica de
Sustentabilidade no Sicredi, que abordou a sustentabilidade nas instituições. Camila disse que a sustentabilidade possui dois pilares, o econômico e o
ambiental, e que o conceito pode ser apresentado
como a forma de entregar a missão e a política das
instituições.
A segunda palestra da noite foi ministrada por
Antônio Caires, integrante do setor de
Transformação Digital do Sicredi, que discorreu
sobre as iniciativas do banco cooperativo para estar atualizado frente às novas tecnologias e sobre
o dia a dia desse trabalho, que acontece na
TecnoPuc, em Porto Alegre. No Parque Científico
e Tecnológico da PUCRS, a unidade do Sicredi lá
instalada é responsável pela construção da nova
plataforma digital do banco, criando novas ofertas
e experiências digitais, com o objetivo de substituir
os sistemas que processam os produtos e serviços
do Sicredi e construir uma plataforma que ofereça
uma experiência personalizada para os
associados.
A Semana Acadêmica e a Mostra de Iniciação
Científica foram encerradas pelo professor Aziz
Calzolaio, que abordou o tema “A Internet das
Coisas”. Após a palestra do professor Calzolaio, foram apresentados os pôsteres dos alunos.
Luiz Junior

A segunda noite contou com a apresentação de
cases de sucesso de três cooperativas gaúchas. A
responsável pela área de Desenvolvimento de
Negócios da SIG Combibloc, Celma Sammarco e o
técnico em Agropecuária da Languiru, Mauro
Eduardo Aschebrock, apresentaram o lançamento
da tecnologia desenvolvida pela Cooperativa, em
parceria com a SIG Combibloc, que permite, através de um QR Code, o acompanhamento do processo de qualidade envolvido na captação da matéria-prima até a industrialização e comercialização
do leite Languiru.
O supervisor técnico do Detec da Cotripal,
Dênio Oerlecke, apresentou a Cooperativa, os municípios de atuação, o campo experimental, a equipe do departamento e seu perfil, o objetivo do departamento, como é o processo de gestão e
transparência e os diferenciais dos serviços da
Cooperativa.
Por fim, o diretor da Ocergs e presidente da Rede
Transporte, Abel Paré, apresentou a Rede, como
funciona e quais as vantagens do Programa
Integrado de Gestão de Fundos (Rede-Fundos).
Abel falou também sobre o Rede Frete, um aplicativo de logística cooperativa centralizada, que está
sendo desenvolvido pela Rede Transporte. “A ideia é
integrar no mesmo ambiente tecnológico o compartilhamento de todas as cargas de todas as cooperativas que estiverem conosco no mesmo ambiente”.

Antônio Caires, integrante do setor de Transformação Digital do Sicredi, falou sobre as iniciativas do banco cooperativo
para estar atualizado frente às novas tecnologias
33

Rafaeli Minuzzi

ESPAÇO ESCOOP

Escoop promove 5ª edição do
Dia da Consciência Negra
A

5ª edição do Dia da Consciência Negra da
instituição, realizada no dia 22 de novembro,
contou com diversas palestras e discussões em homenagem ao Dia Nacional da Consciência Negra,
celebrado em 20 de novembro. Com o tema
“Intolerância, Convivência, Empatia: somos todos
uma só raça”, o evento teve como objetivo promover uma reflexão sobre a contribuição, participação
e inserção dos negros e negras na sociedade
brasileira.
A formanda em Relações Públicas na UFRGS,
nascida na República Democrática do Congo,
Romita Abdala Nawez, falou sobre suas experiências desde que chegou em Porto Alegre para fazer
intercâmbio, em 2013, além de comentar sobre a
política e economia de seu país.
O doutorando em Administração da UFRGS,
Tito Francisco Ianda, após contar a história de
Guiné Bissau, seu país de origem, a situação dos
negros e dos estrangeiros na África, a criação da
união africana e a luta pela libertação africana no
continente e no país, fez um paralelo com o Brasil,
principalmente na questão da educação e cultura.

POVOS TRADICIONAIS DE MATRIZ
AFRICANA

Na sequência, o historiador, presidente da
Cooperativa de Trabalho e Desenvolvimento dos
Povos Tradicionais de Matriz Africana (Cooptma-RS)
e babalorixá (Autoridade Tradicional de Matriz
Africana), Bàbá Omi Luciano de Òsàlà, ministrou a
palestra “Povos Tradicionais de Matriz Africana:
Identidade, memória e resistência na luta pela superação do racismo”. Ele discorreu sobre sua descendência, a história dos povos de matriz africana, de
que forma a linguagem, a cultura, a visão de mundo
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se manteve ou modificou, intolerância religiosa, racismo, ancestralidade, dentre outros temas.

IGUALDADE

A jornalista coordenadora do Núcleo de
Jornalistas Afro Brasileiros do Sindicato dos
Jornalistas Profissionais do RS (Sindijors), Jeanice
Dias Ramos, discorreu sobre igualdade de raça e
gênero, movimento feminista e as mulheres negras, bem como as bandeiras de lutas negras que
não tem representatividade na política.

DESIGUALDADE, RACISMO E
DEMOCRACIA NO BRASIL

Após a declamação do poema “Me gritaram
negra”, de Victoria Santa Cruz, pela acadêmica
Alessandra Santos, o historiador e coordenador
da Assessoria Pedagógica e Relações Étnicas da
Secretaria Municipal de Educação de Porto Alegre,
Manoel José Ávila, palestrou sobre o tema
“Desigualdade, racismo e democracia no Brasil:
Uma questão permanente”. Ele falou sobre a história, conceito e experiências de racismo, o que
provoca a ideia do racismo, qual o caminho para
enfrentá-lo e qual sua origem, bem como a origem
da comemoração do Dia da Consciência Negra.

INTOLERÂNCIA RACIAL

Por fim, o ativista social e cultural, Clóvis André da
Silva, fez a leitura de um artigo que escreveu sobre o
tema da palestra – Intolerância Racial: Um desafio à
convivência democrática. Silva defendeu que a convivência democrática necessita de um debate franco,
dos compromissos que se deve assumir para mudar a
realidade da intolerância racial e, nesse sentido, da importância de eventos como esse realizado pela Escoop.
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Luiz Junior

COMITIVAS DA
COAGRISOL E DE MATO
GROSSO NA ESCOOP

A Faculdade recebeu em 17 de
outubro comitiva com 20
representantes da Coagrisol, de
Soledade, e 25 alunos da turma do
curso de Pós-Graduação em Gestão
de Cooperativas, promovido pelo
Sistema OCB/MT, através do
Serviço Nacional de Aprendizagem
do Cooperativismo no Estado de
Mato Grosso – Sescoop/MT.
A comitiva mato-grossense assistiu
à palestra “Objetivos do Módulo
Vivências Cooperativistas”, com a
analista técnica do Sescoop/RS,
Ubiracy Ávila. Na sequência, o
diretor-geral da Escoop, Derli
Schmidt, explanou sobre as
diretrizes e estratégias na
formação profissional.
No final da manhã, o grupo de
conselheiros administrativos e
fiscais da Coagrisol, além do
presidente da Cooperativa, José
Luiz Leite dos Santos, integraram-se
ao evento e, junto com a comitiva
de Mato Grosso, prestigiaram a
palestra do presidente do Sistema
Ocergs-Sescoop/RS, Vergilio Perius.

SESCOOP/RS E ESCOOP
NO IV EBPC

Com o tema “Desenvolvendo
negócios inclusivos e responsáveis:
cooperativas na teoria, política e
prática”, a quarta edição do
Encontro Brasileiro de
Pesquisadores em Cooperativismo
(EBPC) reuniu pesquisadores de
todas as partes do País, além de
representantes de unidades
estaduais do Sistema OCB, que
acompanharam
a programação baseada em quatro
eixos norteadores: identidade e
educação, quadro legal, governança
e gestão, e capital e finanças.
O Encontro realizado pelo Sistema
OCB entre os dias 20 e 22 de
novembro, no auditório da
Fundação de Empreendimentos
Científicos e Tecnológicos
(Finatec), em Brasília (DF),
promoveu uma aproximação entre
a área acadêmica e a realidade das
cooperativas brasileiras.
O coordenador de Ensino, Pesquisa
e Extensão da Escoop, Mário De
Conto, mediou o painel “Quadro
Legal e Identidade Cooperativa” e
a professora da Escoop, Paola
Londero, palestrou no painel
temático sobre Desempenho das
Cooperativas. Participaram
também do evento os professores
da Escoop, Carlos Alberto de
Oliveira, Cinara Neumann Alves,
Deivid Forgiarini e a analista
técnica do Sescoop/RS, Rosângela
Vargas Pedroso, que tiveram
seus artigos selecionados entre os
50 trabalhos mais bem avaliados
do Encontro, além do professor da
Escoop, Heitor Mendina.

Escoop assina protocolo
de intenções com
fundação árabe
A

Escoop recepcionou no dia 24 de novembro, o presidente da
Central das Cooperativas Sauditas e vice-presidente da União
das Cooperativas Árabes, Sheik Nasser Al Tweam. Na oportunidade,
foram discutidas formas de parcerias entre as cooperativas do mundo árabe e o cooperativismo gaúcho. Após visitas a outras entidades
e autoridades na capital do Estado, o Sheik Nasser Al Tweam e o presidente do Sistema Ocergs-Sescoop/RS, Vergilio Perius, assinaram
um protocolo de intenções no Palácio Piratini, que se destina à realização de cursos de cooperativismo, planejados e executados pela
Escoop e custeados pela Universal Royal Universiyu (URU), fundação educacional localizada em Riyadh, Reino da Arábia Saudita, e
que tem como reitor o Sheik Nasser Al Tweam.
O curso deverá acontecer na sede da Escoop, em Porto Alegre,
onde dirigentes e gerentes de cooperativas árabes farão uma imersão sobre o cooperativismo brasileiro.

Graduandos realizam visita
técnica na Santa Clara
No dia 10 de novembro, uma comitiva de alunos do curso de graduação da Escoop realizou visita técnica à cooperativa Santa Clara,
no município de Carlos Barbosa. A visita fez parte da disciplina
“Fundamentos de Administração”.
O grupo conheceu a planta industrial de leite da Cooperativa e visitou uma fazenda de produção de leite tipo “B” de um associado da
Santa Clara, onde teve a oportunidade de conhecer o processo de
produção de leite, compreendendo o rebanho, a ordenha, resfriamento e transporte. Os proprietários responderam questões de gestão da
fazenda de produção de leite e de sua ligação com a Cooperativa.
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Conceitos Relevantes:
as Cooperativas como uma
manifestação de coletivos sociais
SERGIO SALAZAR ARGUEDAS
SOCIÓLOGO E PROFESSOR NA UNIVERSIDADE NACIONAL DA COSTA RICA; PÓS-GRADUADO EM DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E EM GESTÃO DE
PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO; MEMBRO DO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO COOPERATIVO (INFOCOOP)

O

cooperativismo é um movimento social e
econômico que surge como uma alternativa
ao modelo prevalecente na Inglaterra na década de
1840, como uma opção ao crescimento da exploração dos trabalhadores à época. Esse elo comum de
exclusão ou necessidades deste grupo é e tem sido
a base do cooperativismo até o presente.
A ação social, entendida como as várias manifestações do coletivo para fortalecer-se interna e
externamente, é relevante no funcionamento ideal
de uma sociedade cooperativa porque nessa conexão reside a essência de buscar soluções conjuntas a problemas comuns.
Na Costa Rica, a lei invoca este princípio afirmando que as cooperativas são associações voluntárias de pessoas e não de capital, com personalidade jurídica, de duração indefinida e
responsabilidade limitada, em que indivíduos organizam-se democraticamente a fim de satisfazer
suas necessidades e promover a sua economia e
melhoria social, como meio de superar a condição
humana e a formação individual, e na qual o motivo do trabalho e da produção, distribuição e consumo é o serviço, e não o lucro (Instituto Nacional
de Fomento Cooperativo, 2012).
Como mostrado neste artigo, as cooperativas
são os meios pelos quais o coletivo atende suas
próprias necessidades. São um instrumento, e não
um fim. São as habilidades sociais do coletivo que
facilitam a construção da cooperativa e não o
contrário.
Um dos produtos tangíveis da coletividade é a
cooperativa. O outro é como esta é gerenciada.
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Gestão é a forma mais elaborada onde este grupo
e sua cultura se manifestam.
É por isso que neste artigo é argumentado que
os benefícios econômicos são o resultado de decisões tomadas pelo coletivo como uma manifestação do capital social e não necessariamente pelo
modelo cooperativo em si.
Esta força que impulsiona a formação e desenvolvimento de grupos organizados tem sido chamada de capital social. Muitos autores têm abordado
teoricamente, conceitualmente e metodologicamente, tentando explicar o valor acrescentado e os
resultados diferenciados de outras formas isoladas
de organização mais individuais, fragmentadas e
isoladas.
O cooperativismo é um produto do capital social. Para Bourdieu, capital social
“… É constituído pela totalidade de recursos potenciais ou reais associado com a posição de
uma rede duradoura de relações de conhecimento neutro e reconhecimento mais ou menos
institucionalizadas. Colocado de outra forma,
são todos os recursos envolvidos em se pertencer a um grupo. O capital total detido pelos
membros individuais do grupo os servem completamente. Na prática, relações de capital social só podem existir com base nas relações
materiais e/ou trocas simbólicas, e também
contribuem para a sua manutenção. Também
podem ser institucionalizadas e socialmente
garantidas adotando-se um nome comum, indicando associação na família, classe, plano ou
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até uma faculdade, uma festa, etc.; ou através
de um grande número de atos de institucionalização que caracterizem aqueles que os apóiem
ao mesmo tempo em que relatam sobre a existência de uma conexão de capital social
(Bourdieu, 2000)”.
Tal definição reconhece o potencial do coletivo para se organizar em um negócio e satisfazer
as necessidades que não seriam possíveis individualmente. Essas necessidades variam de econômicas até aspectos de desenvolvimento pessoal
mais relevantes. Durston conceitua da seguinte
forma:
“As instituições, então, são sistemas de relações
e normas sociais estáveis que resultam de interações dentro de um grupo de pessoas, e que
tendem a produzir a satisfação das necessidades de alguns ou todos eles um custo-benefício
menor do que quando feitos individualmente,
ou seria impossível produzi-los” (Durston,
2000).
Esse potencial se manifesta principalmente entre pessoas da comunidade ou de uma atividade
que se conheceram anteriormente, reafirmando
que é o capital social que promove a cooperativa
e não a cooperativa que fomenta o capital social.
As trocas de confiança, comunicação, expectativas e visões compartilhadas são institucionalizadas através da cooperativa, que é o meio para sustentar suas necessidades.
Este negócio adota as aspirações do grupo,
evoluindo para formas mais elaboradas de organização e distribuição solidária do excedente.
Isso ocorre porque “o volume de potencial do
capital social do coletivo está relacionado com a
capacidade de conexões que um dos seus membros pode mobilizar, ou pelo volume de capital social possuído pelos outros membros com quem se
está conectado, e isso pode ser usado para o benefício do coletivo”. (Bourdieu, 2000).
O capital social é refletido na gestão da cooperativa, pois nesta gestão a cultura do coletivo é
projetada. A cooperativa, como facilitadora, gera
os impactos e benefícios graças ao quadro jurídico
a que pertence, mas agirá dentro das políticas e
decisões que são confiadas a ela.
Verificou-se que quanto maior a eficiência da
cooperativa, maiores serão os benefícios gerados.
Isso pode ser explicado de duas maneiras: por um
lado, as cooperativas eliminam um canal de intermediação que reduz custos, trazendo consigo serviços mais competitivos para seus associados. Por
outro, o acúmulo dessas sobretaxas tem um destino específico via superávits, reservas ou programas de capitalização. Princípios cooperativos e, em
geral, suas regras, moldam a estrutura do negócio,
mas é o capital social que mantém os laços entre os
associados. O modelo cooperativo é uma

organização formal, mas o coletivo dá a sua própria
cultura, dá a essência. Nesse contexto, o capital social dá força ao cooperativismo e não o inverso.
Não considerar esse aspecto seria aceitar que
as cooperativas, pelo fato de se organizarem como
tal, geram impactos semelhantes, o que não é verdade. Basta ver os desenvolvimentos em diferentes espaços geográficos e sociais, que respondem
à gestão e consistência do capital social da
organização.
A este respeito, deve ser enfatizado que “as organizações sociais são um produto da capacidade
de populações em cada espaço de tempo”.
Organizações não são universais nem trans-históricas, o que não contradiz a existência do cooperativismo em mais espaços da sociedade global contemporânea” (Huaylupo, 2003, citado por
Huaylupo, 2007).
É por isso que o coletivo, usando a estrutura da
cooperativa, manifesta seus impactos sociais como uma projeção do capital social existente nesse
espaço-tempo e é o trabalho da avaliação para
abordar as formas mais adequadas para a sua avaliação. Finalmente, deve ser reconhecido que a materialidade de um capital social robusto, fortalecido no longo prazo, e se tornado sustentável tende
a produzir mais benefícios e distribuí-los entre as
comunidades. Daí a importância que o grupo mantenha as ligações fortalecidas, buscando a renovação permanente no médio e longo prazo.
Sendo um produto social, assim como existe
um espaço para a sua construção e desenvolvimento, também pode enfrentar ameaças que podem ser despertadas, prejudicando grupos e comunidades completas em seu desenvolvimento.
A organização em sua diversidade é o que produz e distribui a riqueza melhor. As cooperativas
estão imersas em complexos processos de capital social. Seus impactos passam através das decisões da comunidade, gerando benefícios dificilmente atingidos por outros tipos de empresas
não associativas.
A pesquisa detectou cinco componentes através do qual as cooperativas desempenham papéis
para beneficiar os membros e outros atores. Estes
componentes são baseados nas regras que os governam, mas são as decisões do coletivo que dão
vida a eles, pois elas ocorrem como consequência,
não necessariamente do modelo. Uma maneira de
explicar está na tabela a seguir.
Como mostrado na tabela, as diferenças são
grandes entre o modelo mercantil e o modelo cooperativo. Apesar de ambos produzirem riqueza,
eles diferem também na quantidade gerada e em
como é distribuída. A corporação concentra decisões e riqueza em poucas mãos, enquanto o cooperativismo facilita a participação em tomada de
decisão. Além disso, pelo cumprimento do seu objeto social, a cooperativa produz benefícios indiretos, adicionando novos atores nos processos
operacionais.
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Tabela: Esquema conceitual de geração e distribuição de riqueza, organização cooperativa e sociedade mercantil
Componente

Conceito

Modelo cooperativo

Modelo mercantil

Estrutura

Modelo organizacional e
como facilita a integração de
seus atores.

Modelo participativo e
cooperativo. Delegação por
comissões e conselho.

Modelo não participativo.
Modelo hierárquico.
Modelo individualista.

Tomada de Decisão

Incidência nas decisões
estratégicas da empresa.

Democrática, um voto por
associado.
Representação através de
trabalho de comitê em
comissões.

Depende de contribuição de
capital. Direto.

Participação
Econômica

Satisfação da necessidade
que os unem ao
cooperativismo.

Renda para os associados.
Geração de economias.
Redução de custos para
Lucros para investidores.
associados. Distribuição
de excedente entre parceiros.
Criação de reservas. Geração
de renda.

Outros benefícios
adicionais

Considera outras economias
ou benefícios gerados pela
participação nessas
economias
e beneficia comunidades.

Investimentos em
infraestrutura.
Investimentos em saúde,
educação e habitação.
Reduções de custo.

Os juros têm uma finalidade
comercial, não
necessariamente dirigidos
para as comunidades. Seu
objetivo é o lucro.

Investimento Social

Considera-se o investimento
que a base associativa ou as
comunidades recebem,
produto dos excedentes
anuais da empresa.

Investimentos em capital
cooperativo. Fundos.
Reservas de Bem-Estar e
Trabalho.

Através de programas de
Responsabilidade Social
Corporativa específicos, se
definido.

Pode-se notar que a associatividade da cooperativa gera diferentes benefícios. Os dois primeiros
componentes, a saber: estrutura e participação na
tomada de decisão gera recursos que temos classificados como não tangíveis e podem ser diretos ou
indiretos, de caráter qualitativo. Elementos tangíveis
são descritos como aqueles benefícios que provavelmente serão avaliados pelos preços de mercado.
Isso permite que eles sejam incorporados em um fluxo de caixa econômico social para considerar com
maior precisão seu valor e prestação de contas.
O conceito de não tangível identifica aqueles
benefícios para os quais não é possível adicionar
um valor de mercado, mas é possível medi-lo de
formas alternativas usando várias ferramentas de
pesquisa. Variáveis como ter raízes verdadeiras ou
identidade local podem não ser tangíveis, mas geram muitos benefícios adicionais pelo alto impacto
em recursos naturais para as comunidades.
Por outro lado, a classificação de benefício direto tem a ver com os benefícios gerados pela cooperativa e recebidos pela sua base associativa ou
colaboradores. Ou seja, aqueles gerados no cumprimento do seu objeto social.
Enquanto isso, os benefícios indiretos são gerados em outros fatores, como um produto do crescimento econômico da cooperativa, sua estratégia de
diversificação ou outros elementos semelhantes.
Ao considerar os outros três componentes: participação econômica, geração de outros benefícios
e investimento, deve-se salientar que é neles que
as diferenças econômicas entre os modelos comparados são marcadas.
Na participação econômica, que é a fonte de
realização do objeto social da cooperativa, os benefícios diretos e indiretos são gerados. Os diretos
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manifestam-se como economia de custos ou outras receitas pelo fornecimento de bens ou entrega
de serviços. Elas constituem um pagamento a mais
para o coletivo. Estas economias assumem a forma
de serviços complementares ou novos serviços para os membros.
Os benefícios indiretos têm a ver com a incorporação de outros fatores aos processos produtivos ou comerciais, consequência da expansão das
atividades. Este elemento é de grande importância
porque mostra duas conotações relevantes: por
um lado, mostra o crescimento incremental do objeto social. Para isso, usa outros atores para que isso aconteça. Por outro, gera uma plataforma produtiva de serviços ou produtos que deve ser
projetada através de estratégias de negócios. Isso
implica um crescimento econômico que deve ser
preparado para enfrentar esses desafios. O planejamento estratégico deve considerar o desenvolvimento do objetivo corporativo, a fim de não comprometer a estabilidade da cooperativa.
Goldratt faz contribuições relevantes da Teoria
das Restrições a este respeito. Na categoria de outros benefícios adicionais, aqueles que são cobrados
referente à riqueza que é produzida devem ser identificados. Eles não necessariamente atendem aos objetivos sociais, mas são investidos em atividades. Eles
geralmente são carregados no orçamento operacional e geralmente beneficiam fatores da economia.
Finalmente, esses benefícios para o futuro, materializados como fundos, itens específicos ou reservas foram considerados em investimentos sociais. Eles são geralmente investimentos de médio
prazo na base associativa, suas famílias ou instituições comunitárias que recebem apoio da cooperativa de maneiras diferentes.
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A

reportagem da Revista Nova Direção, ano 1,
n.1, páginas 5 e 6 de julho de 1985, destacava a preocupação do ramo Crédito na organização
de uma Federação, para o maior fortalecimento
das cooperativas de Crédito, que naquele momento comemoravam a conquista de uma cadeira no
Conselho Deliberativo da Ocergs.
Em julho de 1985, Porto Alegre contava com 35
cooperativas de Crédito, que funcionavam isoladamente. O presidente da Cooperativa de Economia e
Crédito Mútuo Vifosa Ltda, Nilson Pinto Figueró, dizia na época que “sem um trabalho de fortalecimento, a tendência é que o crédito urbano acabe, já que
é um segmento aberto que concorre diretamente
com a rede bancária oficial. O próprio sistema precisa buscar meios de ganhar força política, pois não
há interesse por parte do Banco Central, que praticamente abandonou o segmento, que hoje conta
com fiscalização do BNCC”. Outro aspecto destacado na época era a movimentação de contas, que ainda era feita em parceria com o Banco do Brasil.

PARA RECORDAR

Aconteceu no
Cooperativismo
Já na página 7 da edição, o então superintendente da Ocergs, Vergilio Perius, alertava que “num momento de crise como o País vive, é necessário o
apoio das empresas para que as cooperativas de
Crédito possam se desenvolver. E o objetivo fundamental da criação de uma federação é fazer com que
cada cooperativa deixe de ser uma ilha, para formar
um segmento com maior força política”. Outra fonte
da matéria foi o então vice-presidente da Cocecrer,
Ademar Schardong, que salientava a situação das
cooperativas de crédito rural, que contavam com
inexpressiva participação de seus associados e incontáveis barreiras junto aos bancos oficiais, e que
após incontáveis trabalhos de base, o segmento
passou a contar com boa frequência em suas reuniões e organização satisfatória. A Cocecrer, em
1985, era presidida por Mário Kruel Guimarães e
contava com 59 cooperativas em seu quadro associativo. Oitenta funcionários atendiam dez regiões
do Estado, que auxiliavam na organização das cooperativas filiadas.

Pesquisa realizada pela bibliotecária da Escoop, Raquel Reis dos Santos. A Nova Direção foi uma publicação da
Ocergs. Edições anteriores encontram-se na biblioteca à disposição para pesquisa.
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C O O P E R AT I V I S M O D I G I TA L

Certel Energia
disponibiliza APP
APLICATIVO DA COOPERATIVA PERMITE QUE ASSOCIADO COMUNIQUE FALTA DE
ENERGIA EM SUA UNIDADE CONSUMIDORA E ACESSE INFORMAÇÕES
DETALHADAS SOBRE A SUA FATURA

B
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uscando a melhoria contínua na prestação

elogios, que são encaminhados aos profissionais

de serviços ao associado, a Certel Energia

da Cooperativa para análise e providências.

disponibilizou seu aplicativo. Trata-se de mais um

Segundo o coordenador de relacionamento

canal de comunicação pelo qual o associado po-

com o cliente, Marcio Daniel Schilling, para cada

derá estar conectado em tempo real, 24 horas por

registro, haverá um número de protocolo específi-

dia, com a Cooperativa.

co. “O associado pode acompanhar o andamento

Através do aplicativo, o associado poderá co-

das suas solicitações de forma online, sem a neces-

municar a falta de energia na sua unidade consu-

sidade de aguardar atendimento telefônico ou pre-

midora, e o registro será imediatamente direciona-

sencial”, destaca Schilling.

do ao Centro de Operação do Sistema Elétrico e

O aplicativo já está disponível para o sistema

encaminhado às equipes de campo para providen-

operacional Android e, em breve, também para IOS.

ciar o restabelecimento da energia o mais breve-

Para realizar o download, o associado deve entrar

mente possível.

na loja virtual de aplicativos do seu smartphone,

O associado também pode ter acesso a infor-

procurar por Certel Energia e baixar a ferramenta

mações detalhadas sobre a sua fatura de energia

para o seu celular. Ao acessar o ícone pela primeira

elétrica, alterações cadastrais e outras consultas.

vez, serão solicitados os seguintes dados: número e

O aplicativo também permite que sejam realizados

dígito da unidade consumidora (UC), CPF do titular

registros de dúvidas, sugestões, reclamações ou

da fatura e um apelido a ser escolhido livremente.
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GERAÇÃO COOPERAÇÃO

MULHERES QUE QUEREM TRABALHAR
COM A CONSTRUÇÃO CIVIL

Alguns tipos de trabalho ainda são vistos como
“coisa de homem”. Muitas vezes, quando uma mulher
tenta ocupar estas profissões, enfrenta preconceito,
abuso e desconfiança quanto à qualidade do trabalho. O
Geração Cooperação demonstra que o cooperativismo
está aí para ajudar nesta realidade, fortalecendo mulheres
por meio da união. O blog traz o exemplo da ONG Mulher
em Construção, que criou o workshop “Cooperativa de
Mulheres na Construção Civil”. Essa ONG já formou mais
de 4 mil mulheres para trabalhar com profissões
historicamente vistas como masculinas, como pintura,
eletricidade e construção civil.

PROGRAMA A UNIÃO FAZ A VIDA

O Geração apresenta a história do Programa A União
Faz a Vida, realizado pelo Sicredi, com apoio do
Sescoop/RS. Atualmente, o Programa atende mais de
200 mil crianças e adolescentes. Entre os anos de 2005 e
2015, este número cresceu 92,6%. O número de
educadores envolvidos com o Programa também
aumento muito: no início eram 93 profissionais e hoje são
mais de 17 mil.

NATAL COOPERATIVO

A sexta edição do Natal Cooperativo, promovido
pela Casa Cooperativa de Nova Petrópolis, ganhou
destaque neste post. O evento contou com
apresentações teatrais, danças e canções. Realizado
desde 2012, na localidade de Linha Imperial, o espetáculo
atraiu muitos turistas de outras regiões do País. Cerca de
250 voluntários participaram do evento, que foi assistido
por mais de 1.500 pessoas no dia 3 de dezembro.

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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S I N D I C ATO

Ação sindical para o
fortalecimento da categoria
IRNO PRETTO
PRESIDENTE DA FEDERAÇÃO UNIODONTO E DIRETOR TÉCNICO SINDICAL DA OCERGS

S
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ão as cooperativas, pois, livres no exercício

atuando para fortalecer e consolidar a representa-

e promoção de qualquer tipo de atividade,

ção da categoria. Mas esta não foi a única preocu-

o que implica, por vezes, em empreendimentos

pação do Sindicato ao longo do ano de 2017! É ne-

idênticos aos de outros tipos societários, distintos,

cessário reconhecer que foi um ano atípico, com

como já mencionado, somente quanto à forma. E é

um impacto significativo nas relações de trabalho

neste cenário que ganha destaque o conhecimen-

após a vigência da Lei 13.467/2017, conhecida co-

to de suas regras sindicais, já que, na prática, as

mo Reforma Trabalhista.

cooperativas que desenvolvam várias atividades

Atento a esse sentimento, o Sindicato, de modo

teriam que se preocupar apenas com uma única

inédito, percorreu as mais diversas regiões do

representação sindical patronal, com ganho admi-

Estado promovendo o Seminário “Impactos da

nistrativo incomparável.

Reforma Trabalhista”, sempre com ampla participa-

É com essa consciência que, há 15 anos, surgia

ção de gestores e dirigentes cooperativistas. Este

o Sindicato-Ocergs, integrando a Organização das

seminário tomou forma após a palestra do então

Cooperativas do RS, passando a denominar-se

ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, em evento

Sindicato e Organização das Cooperativas do

também organizado pelo Sindicato na Expodireto,

Estado do Rio Grande do Sul, com o objetivo de

em Não-Me-Toque. Organizamos, ainda, encontros

assegurar as relações de trabalho e permitir que

em Esteio, na Expointer, e nos municípios de

desempenhem plenamente suas atividades.

Soledade, Carlos Barbosa e Espumoso, onde neste

Daí a participação incansável do Sindicato-

último houve palestra sobre o importante tema do

Ocergs no trato das negociações coletivas, princi-

papel do preposto e do perito nos processos traba-

palmente com os sindicatos dos comerciários, sen-

lhistas, sempre com excelente receptividade nas

do esses a menor estrutura sindical no município,

cooperativas.
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Logo se percebeu que as dúvidas e anseios es-

Diante desse panorama e perfazendo um breve

tavam pairando sobre as cooperativas o que nos

retrospecto das realizações do Sindicato no ano de

motivou a, regularmente, através de encontros

2017, queremos reafirmar o nosso compromisso e

com a Assessoria Jurídica Guedes, Pedrassani, na

parceria, pautando pelo diálogo permanente e cami-

pessoa de José Pedro e do ex-presidente do

nhando na defesa dos interesses da categoria eco-

Tribunal Superior do Trabalho, Ermes Pedrassani,

nômica das cooperativas que, com a vigência da Lei

discutir cada vez mais os temas atinentes, e na for-

13.467/2017, a Reforma Trabalhista, mais do que

ma de melhor atender a estes anseios.

nunca, conclamamos às cooperativas representadas

Foi determinante, também, para essa tarefa, o

para postularem suas reinvindicações a fim de que

Conselho Técnico Sindical da Ocergs, composto

as negociações possam transcorrer tranquilas e ga-

pelos proeminentes doutores Arno Malheiros, da

rantir o máximo de segurança possível, reconhecen-

Cotripal, e Juliano Machado e Tiago Machado, da

do, entretanto, que essa tarefa não será fácil. É pre-

Central Sicredi Sul/Sudeste, através de sua orien-

ciso compreensão e comprometimento de todos.
Assim, é o Sindicato e Organização das

tando-nos no encaminhamento da defesa dos di-

Cooperativas do RS a instituição que legalmente

reitos e interesses coletivos e/ou individuais das

representa também os interesses patronais das so-

cooperativas.

ciedades cooperativas no Estado, nas relações de

Freepik

tação sobre matéria de natureza sindical, orien-

Mas o ano não se resumiu às itinerantes pales-

cunho sindical com seus empregados. Com a ex-

tras! Formalizamos 25 acordos e convenções cole-

pertise necessária para proteger adequadamente

tivas com sindicatos laborais das diversas regiões

e resguardar os peculiares interesses deste tipo so-

do Estado, em termos de uma cobertura de 25 mil

cietário, tão específicos e próprios da sua ativida-

trabalhadores das cooperativas dos ramos

de que, com a Reforma Trabalhista, algumas rela-

Agropecuário, Crédito, Transporte, Educação e

ções com empregados podem ser feitas

Trabalho, sendo que os instrumentos coletivos fo-

diretamente ou até com a sindicato laboral, mas,

ram todos protocolados e registrados perante o

com certeza, o respaldo patronal propiciará maior

Ministério do Trabalho e Emprego, propiciando a

segurança jurídica aos atos.

segurança das relações jurídicas de trabalho entre

Obrigado a todos que nos deram a oportunida-

cooperativa e empregado. Os demais ramos tem

de de um trabalho profícuo no ideal da intercoope-

sindicato patronal próprio.

ração. Um feliz 2018!
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ARTIGO

Norma Contábil ITG 2004:
Entidades Cooperativas
JOSÉ MÁXIMO DARONCO
MESTRE EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS – UNISINOS (2013); PÓS GRADUADO EM GESTÃO FINANCEIRA, CONTROLADORIA E AUDITORIA PELA FGV (2010);
PÓS-GRADUADO EM AUDITORIA E FINANÇAS PELO INSTITUTO CENECISTA DE ENSINO SUPERIOR DE SANTO ÂNGELO (2004); BACHAREL EM CIÊNCIAS
CONTÁBEIS PELO INSTITUTO CENECISTA DE ENSINO SUPERIOR DE SANTO ÂNGELO (2002); GERENTE DE MONITORAMENTO DO SESCOOP/RS

QUOTAS DE CAPITAL SOCIAL DEVEM
SER CONTABILIZADAS NO PATRIMÔNIO
LÍQUIDO DA COOPERATIVA
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nº 958/2003, nº 959/2003, nº 1.013/2005,
nº 1.324/2011 e nº 1.516/2016.
A questão vinha sendo discutida pelo CFC des-

Na reunião plenária realizada no dia 24 de no-

de 2010, quando o Comitê de Pronunciamentos

vembro, os conselheiros do Conselho Federal de

Contábeis (CPC) emitiu a ICPC 14, elaborada a

Contabilidade (CFC) aprovaram a Interpretação

partir da convergência do IFRIC 2 – Members’

Técnica Geral (ITG) 2004 – Entidade Cooperativa.

Shares in Co-operative Entities and Similar

A ITG, que tem caráter compulsório, foi publicada

Instruments. Essa norma internacional estabelece

no Diário Oficial da União (DOU) no dia 29 de no-

um critério diferente do modelo vigente no Brasil,

vembro (Seção 1, páginas 200 e 201) e entrará em

classificando as cotas-partes dos cooperados no

vigor em 1º de janeiro de 2018.

passivo, exceto nos casos em que a cooperativa

A norma estabelece critérios e procedimentos

detenha, com base em seu estatuto, poder para

específicos de registro das variações patrimoniais,

recusar o resgate das cotas por parte dos

de estrutura das demonstrações contábeis, de

cooperados.

avaliação e divulgação de informações mínimas

Com a aprovação da ITG 2004, o CFC pacifica,

nas notas explicativas para as entidades

então, o entendimento de que as quotas de capital

cooperativas.

social devem ser contabilizadas no patrimônio lí-

Ao entrar em vigor, essa norma irá revogar as

quido da cooperativa, colocando fim a uma longa

Resoluções CFC nº 920/2001, nº 944/2002,

discussão sobre o tema e à insegurança que
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perdurou durante as sucessivas prorrogações do
início da vigência do ICPC 14, cujo entendimento
passa a não ser adotado no Brasil, conforme itens
20 e 21 da referida norma:
O capital social da entidade cooperativa é formado por quotas-partes,
que devem ser registradas de forma
individualizada, segregando o capital subscrito e, por dedução, em
conta distinta o capital a integralizar, no Patrimônio Líquido, podendo, para tanto, serem utilizados registros auxiliares.1
Os valores a restituir aos associados
demitidos, eliminados e excluídos, ou
qualquer outro motivo previsto no
estatuto social devem ser transferidos para contas passivas de capital
social a restituir, assim que a entidade cooperativa receber o pedido de
demissão ou deliberar pela eliminação ou exclusão do cooperado, conforme disposto no § 4º do Art. 24 da
Lei nº 5.764/1971. 2

Freepik

As determinações contidas nesta interpretação
se aplicam a todo o tipo de cooperativa, no que
não for conflitante com as determinações de órgãos reguladores (Exemplo: Banco Central do
Brasil (BCB), Agência Reguladora de Saúde
Suplementar (ANS), Agência Nacional de Energia
Elétrica (ANEEL) e Agência Nacional de Transporte
Terrestre (ANTT)).

Com relação aos resultados obtidos, torna-se
evidente considerar que a adoção da ITG 2004 respeita as especificidades das sociedades cooperativas no Brasil e evitou o confronto que causaria com
texto da própria Lei Orgânica das Cooperativas e o
impacto que a mudança na contabilidade causaria
nos balanços das entidades cooperativas.
Dessa forma, destaca-se que o Conselho
Federal de Contabilidade (CFC) preservou a evolução dinâmica da contabilidade e, em especial, das
sociedades cooperativas, que requer melhorias na
qualidade da informação fornecida, promovida por
um número significativo de escolhas contábeis, dependentes do processo de julgamento do profissional contábil, e pela padronização da linguagem
usada em muitos mercados econômicos.
Assim, considerando o ambiente de governança das cooperativas, que apresenta características
diferenciadas de outras instituições (Costa,
Chaddad & Azevedo, 20123), os efeitos da qualidade das informações contábeis se multiplicam pelos
seus mais diversos públicos de interesse, reforçando a importância da existência de normas aderentes ao sistema cooperativo.
Neste sentido, entendemos que para a correta
aplicação e interpretação da norma, que visa atender aos critérios e procedimentos específicos das
entidades cooperativas, faz-se necessário observar as melhores práticas aplicáveis ao setor cooperativo, no intuito de que guardem consonância
com os princípios e valores do cooperativismo,
com as interpretações e orientações gerais de contabilidade, bem como, com a legislação fiscal e tributária e com os preceitos constitucionais do
cooperativismo.

1 Ítem nº 20 - ITG 2004 – Entidade Cooperativa
2 Ítem nº 21 - ITG 2004 – Entidade Cooperativa
3 Costa, D. R. M., Chaddad, F. R., & Azevedo, P. R. (2012). Determinantes da separação entre propriedade e gestão nas
cooperativas agropecuárias brasileiras. Revista de Administração, 47(4), 581-595
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MARKETING & COMUNICAÇÃO

A Cooperativa Internet
GABRIEL M. FUSCALDO
COMUNICADOR, DIRETOR DE INTELIGÊNCIA DIGITAL DA AGÊNCIA MOOVE

A

s pessoas cada vez mais utilizam a internet
para se informar e se comunicar, o que tem
gerado inegáveis avanços, mas também diversos
conflitos. E se, num exercício de comparação, imaginássemos a grande rede como uma cooperativa?
Os avanços seriam maiores? Os conflitos diminuiriam? A Cooperativa Internet certamente seria
muito produtiva, por causa dos princípios do cooperativismo, com olhar voltado à educação e crescimento através do trabalho em conjunto.
Seria gigante, com atuação global e mais de
3,6 bilhões de associados, conforme dados de
2017 da União Internacional de Telecomunicações
(UIT), Agência do Sistema das Nações Unidas responsável por assuntos relacionados às tecnologias
da informação e comunicação. Num ano, a
Cooperativa Internet teria ganhos de pouco mais
de R$ 1.700,00 por associado, uma vez que as receitas oriundas das telecomunicações já somaram,
em 2015, 1,9 trilhão de dólares, conforme a UIT.
Sua proporção desigual – 81% da população dos
países desenvolvidos têm acesso à rede, contra
40% nos países em desenvolvimento – poderia ser
combatida com o desenvolvimento de redes

comunitárias, construindo a infraestrutura necessária para que mais pessoas pudessem se conectar, uma vez que seus donos estariam espalhados
por todo globo.
Por princípio, a Cooperativa Internet deveria estimular a democracia e uma participação econômica ativa de seus associados. Hoje, este controle está nas mãos de empresas como Google e
Facebook, que oferecem a maior parte dos serviços que utilizamos online. O crescente número de
casos de desinformação, ou conteúdos irrelevantes
para o desenvolvimento de qualquer comunidade
ou ser humano, seria combatido com incentivo à
educação, formação e informação, algo inerente a
uma cooperativa. Os benefícios da cooperação estariam mais difundidos pela rede.
Apesar de ainda faltarem exemplos de grandes
cooperativas digitais (para saber mais sobre este e
outros temas, acesse o blog geracaocooperacao.
com.br), os ideais do cooperativismo têm muito a
contribuir com a tecnologia e a economia digital.
Se a internet fosse uma cooperativa, não teríamos
tantas notícias falsas, veríamos mais intercooperação e seríamos, por fim, mais unidos.

Fontes:
Key ICT indicators for developed and developing countries and the world (totals and penetration rates). Disponível
em: <https://goo.gl/h4oXme>. Acesso em 21 mar. 2018.
ICT Facts and Figures 2017. Disponível em: <https://goo.gl/V7hHgp>. Acesso em 21 mar. 2018.
Global Internet usage. Disponível em: <https://goo.gl/7tgTTi>. Acesso em 21 mar. 2018.
Mark Zuckerberg. Facebook. Disponível em: <https://goo.gl/MHBwfF>. Acesso em 21 mar. 2018.
Cooperativismo digital: princípios cooperativistas nas economias digitais. Disponível em: <https://goo.gl/w7NvbW>.
Acesso em 21 mar. 2018.
Princípios do cooperativismo. Disponível em: <https://goo.gl/R5Fvz6> Acesso em 21 mar. 2018.
UIT – União Internacional de Telecomunicações. Disponível em: <https://goo.gl/h6VYkx>. Acesso em 23 mar. 2018.
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sescooprs.coop.br

CONHEÇA
SUAS
HISTÓRIAS.

O COOPERATIVISMO É GISLEY,
GRACIELA, ARLETE, RODRIGO,
MARIA CRISTINA, VIVIAN E
MILHÕES DE GAÚCHOS.
Todo dia, associados, empregados e
comunidades têm suas vidas transformadas
pelo cooperativismo. Agora eles compartilham
suas experiências com você.
Acesse historiasreais.coop.br
e acompanhe seus relatos e sucesso.

INTERAÇÃO
COOPERATIVISTA
PA R A U M M U N D O
MELHOR

Somos um modelo

de negócio que acredita
nas relações em que
todos ganham.

somos.coop.br

Acreditamos que é possível transformar o mundo em um lugar mais
justo, feliz, equilibrado e com melhores oportunidades para todos.
O movimento SomosCoop quer mostrar isso para todo mundo
e promover engajamento à causa cooperativista. Nosso principal
objetivo é conectar pessoas em torno de um único propósito, tornar
o cooperativismo conhecido e reconhecido na sociedade. A gente já
descobriu no cooperativismo um jeito diferente de fazer mais por nós
mesmos e por todo mundo. Afinal, juntos, podemos ir mais longe.

