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Esta é uma publicação institucional comemorativa ao aniversário de 40 anos da Organização das                                            

Cooperativas do Estado de Minas Gerais (Ocemg). Tem o objetivo de apresentar a trajetória da entidade e 

reiterar o compromisso com o desenvolvimento do cooperativismo mineiro.  A intenção é mostrar história, 

conquistas, resultados e, principalmente, a força do cooperativismo como setor que impulsiona o                               

crescimento socioeconômico em escala mundial. Entre e fique à vontade para conhecer um pouco mais  

desse universo. Se a partir daí você quiser viver essa vida ou continuar a semear a doutrina, conte com a Ocemg. 
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Nossa Razão de Ser

Apresentação

O jeito do ser humano produzir, negociar, consumir, descartar e de 
se relacionar com a natureza jamais se conformou com a estabilidade e 
está sempre em mutação. No princípio, mudava em eras – da pedra lasca-
da, da pedra polida e outras tantas dimensionadas em milênios. Inventa-
da a escrita, essas medidas passaram a ser em séculos, e, quando Guten-
berg inventou os tipos móveis, passamos às gerações. 

O fio condutor dessa evolução é a produção, o registro e a dispo-
nibilização de informação e conhecimento. Mergulhamos na era do co-
nhecimento, do crescimento e do desenvolvimento sustentável. O ano 
de 2010 marca os 40 anos da Ocemg, quando ainda somos incapazes de 
enxergar os limites de sua atuação. Se os processos de mudança exigem 
adaptação, essas exigências passam a ser dramáticas e extremadas na 
era do conhecimento, quando emerge o protagonismo da inteligência so-
bre a força.

A visão darwiniana desse processo traz uma ajuda importante para 
a sua compreensão. Em sua obra fundamental A origem das espécies, 
Charles Darwin propôs que os seres vivos passam por um processo de se-
leção natural, modificando-se conforme o conjunto de forças que atuam 
no ambiente. Os mais aptos e os mais capazes são os que perseveram.

Independentemente dos sonhos, das filosofias e das escolas de 
pensamento econômico e social, o fato concreto e objetivo é que o ser 
humano vive em estado permanente de competição, com todas as suas 
consequências, para o bem ou para o mal. É a disputa permanente, que 
define os mais aptos, mais capazes, mais espertos, enfim, os mais. Esse é 
um processo análogo ao enunciado por Darwin, com uma diferença: o ser 
humano é o único capaz de intervir, discernir, escolher, contrariar o fata-
lismo e o “destino” e fazer diferente.

A cooperativa organiza pessoas, sonhos e interesses e, corrigindo 

o que seria a fragilidade individual, constrói sua aptidão para a competi-
ção.  A Ocemg é parte dessa capacidade de intervenção, de construção da 
competitividade e do fortalecimento do cooperativismo, sobretudo, sob 
regimes antropofágicos de produção e consumo. 

Ao completar 40 anos, a entidade lidera um sistema composto 
também pelo Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo de 
Minas Gerais (Sescoop/MG) e do Sindicato das Cooperativas do Estado de 
Minas Gerais. Atua para que as cooperativas desenvolvam suas atividades 
de maneira competente, mais adaptadas às mudanças e mais capazes de 
responder adequadamente às expectativas e aos sonhos dos cooperados. 

Esta é a realidade pautada pela era do conhecimento. As mudanças 
deixaram de ser velozes para serem vertiginosas; as forças das empresas, 
povos e países estão no conhecimento; os modos de produção e consumo 
são impactados a cada momento.  É nesse caldeirão que as empresas, de 
todos os portes, têm que praticar inovação. É a troca do “salve-se quem 
puder” pelo “viva quem souber”. 

Esse sobrevoo serve para identificar e tabular os marcos e ali-
cerces sobre os quais a Ocemg atua do alto de suas recém-comple-
tadas quatro décadas. Acreditamos que a capacidade de inovar de-
fine a sobrevivência de qualquer empresa; que o ambiente onde  
atuam as forças da produção e do consumo é irrespirável para as institui-
ções estagnadas; que o líder cooperativista precisa ser motivado e assis-
tido para construir sua decisão de inovar e, por fim, que decisão depende 
de conhecimento.

A organização, a prospecção e a disponibilização do conhecimento é 
uma das mais relevantes ações do Sistema Ocemg/Sescoop-MG. Sempre tra-
balhamos estrategicamente para a identificação de caminhos e soluções vol-
tados ao desenvolvimento do cooperativismo mineiro. E assim continuaremos.

Ronaldo Scucato
Presidente do Sistema Ocemg/Sescoop-MG 
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Luiz Gonzaga Viana Lage*

Em tantos anos integrado à diretoria da Ocemg, como vice-presidente 
sou privilegiado por estar ao lado do presidente Ronaldo Scucato quando 
comemoramos 40 anos da nossa entidade. Dou meu testemunho de que o 
cooperativismo mineiro soube se qualificar para ser competitivo sem perder 
seus valores humanos. Por causa desses valores é que as cooperativas viabi-
lizam soluções econômicas sustentadas pela solidariedade.

A Ocemg tem razão de sobra para comemorar e marcar suas quatro 
décadas com esta publicação, que se reporta ao passado e renova respon-
sabilidades quanto ao futuro. Ano após ano, a Ocemg acumulou a força das 
cooperativas mineiras para trabalhar por elas, em representação política e 
no suporte ao seu desenvolvimento e ao dos seus negócios. 

Se no começo o trabalho aqui era praticamente braçal, vivemos, hoje, 
um ambiente de modernidade na casa que lidera as instituições e seus as-
sociados com a aplicação de métodos e ferramentas modernas e com pes-
soal capacitado. Por isso a Ocemg de hoje é atuante nos planos estadual, 
nacional e internacional.  É a instituição sem fronteiras na hora de lutar pelos 
cooperados e pelas cooperativas em busca de resultados para os que estão 
cuidando de uma parcela significativa do povo mineiro.

*Vice-presidente do Sistema Ocemg/Sescoop-MG
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Mais moderna e sem fronteiras
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William Bicalho da Cruz*

Toda conquista da Ocemg repercute diretamente na vida das coope-
rativas. Estou há 10 anos como superintendente do Sistema Ocemg/Sesco-
op-MG e trato de operacionalizar esses benefícios, a partir daquilo que foi 
plantado e colhido pela nossa diretoria, pelas lideranças das nossas registra-
das e pela equipe técnica.  No cotidiano, a Ocemg tem sempre aumentado 
sua capacidade de produzir respostas às cooperativas – razão de ser da nossa 
existência – nas mais diversas demandas.

Aos 40 anos, a Ocemg sabe identificar as demandas das cooperativas, 
porque se dedica a ouvi-las e sabe oferecer respostas, porque consolidou po-
sições que a fizeram relevante e influente. Em todos os centros de decisão, 
onde os interesses do cooperativismo estão em jogo, a Ocemg se posiciona, 
pressiona e negocia pelas cooperativas. A conquista de uma decisão do nos-
so interesse (seja uma lei, como a lei estadual do cooperativismo, seja uma 
portaria, seja ainda uma ação de capacitação) torna o nosso trabalho mais 
efetivo e mais produtivo.

Ao longo da sua estrada, a Ocemg se apropriou de ferramentas cada 
vez mais modernas e se tornou capaz de qualificar ainda mais sua atuação 
e de impactar cada vez mais e melhor a performance das cooperativas mi-
neiras. É o que vivo diariamente na integração orgânica que faz da nossa 
diretoria um time.

*Superintendente do Sistema Ocemg/Sescoop-MG

Um time para fazer mais e melhor
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Ramo Transporte
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Adesão voluntária e livre

“Liberdade é despertar nos outros a vontade de fazer.”
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História

Uma História Coletiva
Pessoas, momentos, fatos e lugares fazem a história  
do cooperativismo no mundo, no Brasil e em Minas

Registros históricos demonstram a livre associação e a solidarie-
dade como bases para empreendimentos de interesse comum das socie-
dades desde tempos imemoriais. Esse espírito cooperativo ajudou o ser 
humano a impulsionar e a desenvolver sua cultura. 

Além das ágapes dos primeiros cristãos, as marcas da cooperação 
econômica já se faziam notar entre os povos babilônicos, gregos, roma-
nos, russos, chineses, sérvios, germanos, entre outros. 

Cerca de mil anos antes de Cristo, na região próxima da frontei-

ra entre a Índia e Bangladesh, produtores de arroz criaram organizações  
cooperadas como forma de reduzir os riscos na travessia da Foz do Rio 
Ganges. Suas colheitas eram repartidas em barcos para diminuir as per-
das em caso de naufrágio. 

Também na Palestina, por volta do ano 356 da Era Cristã, observou-
se a formação de associações mútuas para efetuar o seguro do gado entre 
as caravanas de mercadores.

Assim, surgiram as primeiras associações, corporações de ofício, 

Origem do Cooperativismo
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A palavra cooperar deriva etimo-
logicamente da palavra latina “cooperari”, 
formada por “cum” (com) e “operari” (tra-
balhar), e significa agir simultaneamente 
ou coletivamente com outros para um mes-
mo fim, ou seja, trabalhar em comum para 
o êxito de um mesmo propósito.

destinadas a regulamentar o processo produtivo artesanal, determinan-
do qualidade, preço, quantidade produzida, margem de lucro, e o apren-
dizado e a hierarquia dos ofícios.

Existem outros exemplos de convivência cooperativa seculares, 
alguns ainda atuantes. As populações agrícolas da Europa construíram 
diques, canais, serrarias e obras de drenagens em comum, partilharam 
os campos para viabilizar a pecuária, organizaram mutirões para efetuar 
as colheitas, conservaram os produtos de seu trabalho, como no caso do 
leite, que era transformado em queijo e repartido entre os membros da 

comunidade. As associações de poupança e crédito rotativos, ainda exis-
tentes em várias partes do mundo, já estavam presentes no Japão há cer-
ca de 600 anos. 

Todavia, as primeiras ideias cooperativistas modernas surgiram 
sobretudo na corrente liberal dos socialistas utópicos franceses e ingle-
ses do século XIX e nas experiências que marcaram a primeira metade 
desse século. Robert Owen (1771-1858) – considerado o pai do cooperati-
vismo moderno – e Charles Fourier (1772-1837) foram alguns dos primeiros 
e mais importantes pensadores a teorizar sobre associação e cooperação.

Robert Owen (1771-1858)

Considerado o pai do cooperativismo 
moderno. “Uma Sociedade pode ser 
formada de modo a existir sem cri-
me, sem pobreza, com saúde, com 
pouca, senão nenhuma miséria, e 
com inteligência e alegria” .

Charles Fourier (1772-1837)

Criador da comunidade cooperativa 
conhecida como “Fourierismo” e ide-
alizador das hipotéticas comunida-
des denominadas “falanstérios”.
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O surgimento do cooperativismo como empreendimento socioeco-
nômico aconteceu na Inglaterra, em 21 de dezembro de 1844, na pequena 
cidade de Rochdale.  

Sob a crescente ameaça de substituição por máquinas a vapor e o 
agravamento da extrema miséria da classe operária, 28 tecelões se reuni-
ram na busca por alternativas de trabalho e sobrevivência.

Baseados nas experiências dos precursores do cooperativismo, for-
mularam as seguintes estratégias:
n Formação de um capital social para emancipação dos trabalhadores, 
viabilizado pela poupança resultante da compra comum de alimentos;
n Construção ou aquisição de casas para os cooperados;
n Criação de estabelecimentos industriais e agrícolas voltados à produção 
de bens indispensáveis à classe trabalhadora, de modo direto e a preços 
módicos, assegurando, concomitantemente, trabalho aos desemprega-
dos ou mal remunerados;
n Educação e campanha contra o alcoolismo;

n Cooperação integral, com a criação gradativa de núcleos de comunida-
des piloto de produção e distribuição, que seriam multiplicados através 
da propaganda e do exemplo, visando à fundação de novas cooperati-
vas.

O movimento aparece como uma alternativa à exploração da clas-
se trabalhadora. Enquanto a lógica do capitalismo institui a competição, 
esse sistema estimula a cooperação. Cada um dos 28 tecelões entrou no 
negócio com uma libra. Em um ano, o capital da organização chegou a 180 
libras. Em uma década, a organização já contava com 1400 associados.

A experiência foi difundida, primeiramente na Europa, com a cons-
tituição de cooperativas de trabalho na França e de crédito na Alemanha 
e na Itália, depois para o resto do mundo. Em 1881, já existiam 1000 coo-
perativas, totalizando 550 mil associados. 

O idealismo desses pioneiros e sobretudo o realismo de adequar 
o projeto às suas possibilidades de execução foram os alicerces do movi-
mento cooperativista moderno.

O Pioneirismo de Rochdale

O prédio onde funcionou a primeira cooperativa do mundo, 

transformado no Museu Pioneiros de Rochdale

Treze dos 28 pioneiros de Rochdale, em fotografia de 1895, 
ano em que foi constituída, em Londres, a Aliança Coopera-
tiva Internacional (ACI)



O modelo bem-sucedido de gestão e funcionamento estabelecido pelos probos pioneiros de Rochdale passou 
a ser seguido, sistematicamente, e moldou as bases do cooperativismo atual. Em 1937, no Congresso da Aliança Co-
operativa Internacional (ACI), realizado em Paris (França), foram estabelecidos os Princípios do Cooperativismo. Em 
outros dois momentos, em 1966, no Congresso de Viena (Áustria), e em 1995, no Congresso Centenário da ACI, na 
Inglaterra, o texto passou por alterações, e dois novos princípios foram criados, totalizando os sete atuais.

1o Princípio: Adesão Voluntária e Livre
As cooperativas são organizações voluntárias e abertas a todas as pessoas aptas a utilizarem os seus serviços e a 
assumirem as responsabilidades como cooperados, sem discriminações de sexo, sociais, raciais, políticas e religiosas.

2o Princípio: Gestão Democrática e Livre
As cooperativas são organizações democráticas controladas pelos seus membros, que participam ativamente na 
formulação das suas políticas e na tomada de decisões.  Nas cooperativas de primeiro grau, os membros têm igual 
direito de voto (um membro, um voto). As cooperativas de grau superior (federações, centrais, confederações) são 
também organizadas de forma democrática.

3o Princípio: Participação Econômica dos Associados
Os membros contribuem, equitativamente, para o capital das suas cooperativas e controlam-no democratica-
mente. Pelo menos parte desse capital é, normalmente, propriedade comum da cooperativa. Os membros rece-
bem, habitualmente, se houver, uma remuneração limitada ao capital subscrito como condição da sua adesão.  
Os membros destinam os excedentes a um ou mais dos seguintes objetivos: desenvolvimento das suas cooperati-
vas, eventualmente através da criação de reservas, parte das quais, pelo menos, será indivisível; benefício dos mem-
bros na proporção das suas transações com a cooperativa; apoio a outras atividades aprovadas pelos sócios.

4o Princípio: Autonomia e Independência
As cooperativas são organizações autônomas, de ajuda mútua, controladas por seus membros. Se firmarem acordos 
com outras organizações, incluindo instituições públicas, ou recorrerem a capital externo, devem fazê-lo em condi-
ções que assegurem o controle democrático pelos seus membros e mantenham a autonomia da cooperativa.

5o Princípio: Educação, Formação e Informação
As cooperativas promovem a educação e a formação dos seus membros e colaboradores. Informam o público em 
geral, especialmente os jovens e os formadores de opinião, sobre a natureza e as vantagens da cooperação.

6o Princípio: Intercooperação
As cooperativas servem de forma mais eficaz os seus membros e dão mais força ao movimento cooperativo trabalhan-
do em conjunto, através das estruturas locais, regionais, nacionais e internacionais.

7o Princípio: Preocupação com a Comunidade (Responsabilidade Social)
As cooperativas trabalham para o desenvolvimento sustentado das suas comunidades por meio de políticas apro-
vadas pelos membros.

Princípios do Cooperativismo
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As cooperativas baseiam-se em 
valores de ajuda mútua e respon-
sabilidade, democracia, igualda-
de, equidade e solidariedade. Na 
tradição dos seus fundadores, os 
membros das cooperativas acre-
ditam nos valores éticos da hones-
tidade, transparência, responsabi-
lidade social e preocupação pelo 
seu semelhante.  

Valores
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Cooperativismo é uma doutrina baseada em princípios e valores 
universalmente aceitos. Associa quase um bilhão de pessoas no mundo 
inteiro. Se a cada cooperado correspondessem três agregados, o núme-
ro de cidadãos ligados ao movimento cooperativista chegaria à metade 
da população da Terra. Um contingente monumental, em prol da justiça 
social com distribuição de riqueza, pleno emprego, segurança alimentar, 
sustentabilidade produtiva, segurança jurídica, enfim, os alicerces da de-
mocracia. 

Para além dos interesses dos seus associados, o 7o Princípio do Co-
operativismo prega a preocupação com a comunidade (Responsabilidade 
Social). Por isso, em todo o mundo, as cooperativas hoje têm funcionado 
como ponte entre o mercado e a realização de pessoas comuns, mesmo 
as não cooperadas. 

Mas nem sempre foi assim.  Até a queda do Muro de Berlim, em 1989, 
o cooperativismo era visto como uma terceira via para o desenvolvimento 

entre o capitalismo e o socialismo. De lá para cá, com a nova onda de ex-
clusão social e concentração de riqueza determinada pela globalização da 
economia, o movimento cooperativista ganhou novo e poderoso impulso. 

A história recente tem mostrado a força das ações solidárias e a 
cultura do cooperativismo no renascimento econômico de países arrasa-
dos por guerras e conflitos internacionais. Dados indicam que os chama-
dos “cooperados” têm tendência a ganhar 30% a mais do que ganhariam 
no mercado se não estivessem reunidos em associações. A contratação de 
cooperativas tem representado também expressiva economia nos gastos 
das grandes empresas e dos governos.

Em todos os continentes, governos modernizaram legislação de 
apoio à doutrina cooperativista e encontraram no movimento um par-
ceiro para ações de distribuição de renda e emprego decente na defesa 
do ambiente, na educação e saúde para todos, na segurança alimentar e 
energética, na organização das sociedades como um todo.

A primeira iniciativa de internacionalizar o cooperativismo surgiu em 1835 com a “associação de todas as classes de todas as na-
ções”, projeto de Robert Owen. Entre 1851 e 1890, várias iniciativas de associação aconteceram em diversos países do continente europeu.

A Aliança Cooperativa Internacional (ACI) só nasceu em 1895, com a missão de ser uma associação não governamental, independen-
te para reunir, representar e servir a todas as cooperativas em todo o mundo.

Em 1946, tornou-se a primeira organização não governamental a receber das Nações Unidas o status de órgão consultivo. Seu ob-
jetivo primeiro é promover e fortalecer cooperativas autônomas no mundo inteiro.

Em 2009, elegeu sua primeira presidente do sexo feminino, Damine Pauline Green.
Possui hoje 242 organizações-membros de 91 países. Juntas, essas cooperativas representam cerca de 1 bilhão de pessoas.
Filiado desde 1989, o Brasil participa da direção da Aliança há mais de uma década. 
Em l997, foi eleito presidente da ACI o brasileiro, produtor agrícola e professor Roberto Rodrigues. Primeiro não europeu a assumir 

o cargo principal em 103 anos de existência da organização. 
Desde 2003, o Brasil compõe a direção da ACI representado pelo atual presidente da OCB, Márcio Lopes de Freitas.

Movimento Mundial

Cooperativismo Hoje
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Gilman Viana Rodrigues*

Não tem como buscar leitura melhor para o termo “cooperativa” além 
da expressão estrutural da palavra. Quando se decide por ajudar, há um 
gesto de cooperação, que se encerra após cumprida a tarefa. “Cooperativa” 
tem outra configuração. A reciprocidade indica o ato nas múltiplas direções, 
construindo a integração dos agentes – muito mais do que um gesto isolado.

Com a fisionomia a que chegou o cooperativismo, o conteúdo geren-
cial, indispensável à boa gestão,  trouxe  um cenário peculiar às economias 
de mercado, qual seja o desafio da competição e a indispensável busca da 
eficiência.

Cada cooperativa tem seu foco de dedicação, e, sendo muitas, torna-
se natural e indispensável a busca de uma instituição que possa cuidar do 
todo. É assim que vejo a Ocemg, defensora das cooperativas em várias fren-
tes e promotora da sua qualificação. Como a competição está cada vez mais 
sofisticada, observo a Ocemg usar sua experiência de 40 anos para renovar 
as energias e o conhecimento dos associados.

A Ocemg de hoje respira ares de inovação, inspirada pela liderança do 
presidente, Ronaldo Scucato, que celebra o passado tomando impulso para 
o futuro. Por isso, esses 40 anos servem também como plataforma para a 
modernidade na construção de um cooperativismo saudável e próspero.

* Secretário de Estado da Agricultura nos governos Aécio Neves e Antônio Anasta-
sia. Foi presidente da Federação da Agricultura do Estado de Minas Gerais (Faemg) 
e presidente dos conselhos deliberativos do Serviço Nacional de Aprendizagem  
Rural (Senar) e Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de Minas 
Gerais (Sebrae- MG).    
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Motor da Inovação
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Ramo Trabalho
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Gestão democrática 
pelos cooperados

“Nosso capital são as pessoas.”
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Cooperativismo no Brasil

Primórdios do Cooperativismo Brasileiro
Ainda que a cooperação em seu sentido amplo de solidariedade 

estivesse presente em diversos episódios do Brasil pós-Cabral, apenas a 
partir do século XIX é possível falar em cooperativismo como movimento 
socioeconômico ou como doutrina.

A primeira cooperativa reconhecida no Brasil data de 1889, com a 
constituição da Sociedade Cooperativa Econômica dos Funcionários Pú-
blicos de Ouro Preto, Minas Gerais.

A partir daí, foram criadas várias leis reguladoras da atividade co-
operativista. No setor agropecuário, Minas Gerais desponta novamente 
como berço da organização cooperativista, quando o então governador, 
João Pinheiro, estabeleceu seu programa agrícola, priorizando a consti-
tuição de cooperativas como meio de reduzir a intermediação nas tran-
sações comerciais, concentradas, à época, nas mãos de estrangeiros. Em 
1913, as cooperativas de crédito, consumo e produção foram normatiza-
das. Em 1932, Getúlio Vargas editou decreto que proporcionou ampla li-
berdade ao funcionamento das cooperativas. No pós-guerra, surgiram al-
gumas cooperativas como as de consumo e trabalho e também órgãos de 
representação. Até então, as cooperativas agrícolas eram hegemônicas.  
O decreto de Getúlio vigorou até 1966. 

No regime militar, as cooperativas perderam sua autonomia e so-
freram abalos financeiros pela perda de incentivos fiscais. Com a criação 
do Conselho Nacional de Cooperativismo (CNC), passaram a ser subme-
tidas ao Estado. O ramo de consumo foi reduzido, drasticamente, a par-
tir da cobrança do Imposto sobre Vendas ao Consumidor (IVC). A regu-
lamentação bancária restringiu o crédito cooperativo, desestimulando o 
ramo. As cooperativas de habitação surgiram nessa época e tiveram como 
principal concorrente o governo, que criou, no mesmo período, o Sistema 
Financeiro de Habitação.

Com todos esses retrocessos, o cooperativismo entrou na década de 
70 desarticulado. Numa tentativa de fortalecer as cooperativas, o então mi-
nistro da agricultura, Luiz Fernando Cirne Lima, impôs a unificação de todas 
elas com a criação da Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB).

Fo
to

: A
da

m
 Jo

ne
s -

 F
lic

kr



Sistema Ocemg/Sescoop-MG     21

Criação da OCB foi decidida em 
Belo Horizonte

Na segunda metade dos anos 60, o Brasil estava em pleno regime 
militar.

Dividido e enfraquecido, o cooperativismo brasileiro tinha pouca 
significação ante o Estado. Era cada vez mais importante reunir todo o 
movimento em uma única entidade representativa com a finalidade de 
fortalecê-lo.

Além disso, o então ministro da Agricultura percebeu na união uma 
oportunidade de consolidação da política econômica do governo no setor 
agrícola. Em 1967, foi solicitado ao secretário de Agricultura do Estado de 
São Paulo, Antônio José Rodrigues Filho, o empenho na união de todo o 
movimento em uma única entidade representativa. 

Assim foi aprovada a criação da Organização das Cooperativas Bra-
sileiras (OCB), durante o IV Congresso Brasileiro de Cooperativismo, em 2 
de dezembro de 1969, em Belo Horizonte (MG). No dia 8 de junho de 1970, 
a OCB foi registrada em cartório, originando a entidade una, representa-
tiva e defensora dos interesses do cooperativismo nacional.

Evolução do Sistema
A reorganização do Sistema Cooperativo brasileiro, a partir da criação da OCB, aconteceu rapidamente. Desde a nomeação provisória, a 

diretoria lutou pela união definitiva do sistema e por seu amparo legal.
Formou-se um grupo de estudos entre representantes do cooperativismo e do governo para discutir uma política nacional de cooperativis-

mo. Daí resultou a Lei no 5.764, promulgada em 16 de dezembro de 1971.
Essa lei substituiu toda a legislação anterior e reuniu os vários aspectos do cooperativismo, incluindo a unificação do sistema em torno da OCB.
 Foram criadas 27 Organizações Estaduais (OCEs), que passaram a ser os agentes políticos e representativos do cooperativismo, com o dever 

de zelar e divulgar a doutrina cooperativista nos Estados. Ficou sob responsabilidade das OCEs registrar, orientar e integrar cooperativas, promo-
vendo treinamento, capacitação, profissionalização e autogestão das cooperativas.

As OCEs acumulam também a função de entidades sindicais patronais do movimento em seus Estados, representando as cooperativas 
quanto a negociações trabalhistas, assistência aos sócios e defesa da categoria. 
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Sistema de Representação 
do Cooperativismo

A representação política do cooperativismo é organizada da 
seguinte forma:

Aliança Cooperativa Internacional (ACI) 
O cooperativismo é representado mundialmente pela ACI, 
fundada em 1895, com sede atual em Genebra (Suíça).  
A ACI é uma organização não governamental que congrega 
cooperativas dos cinco continentes. Entre os seus objetivos, 
estão a divulgação dos princípios e valores cooperativistas 
em todo o mundo e o incentivo à propagação da doutrina, 
filosofia e educação cooperativista.

Organização das Cooperativas das Américas (ACI- 
Américas) 
Foi constituída em 1963, como OCA, e tem sede atual na 
Costa Rica. Representa as organizações cooperativistas dos 
países da América Latina e tem como objetivos difundir, de-
senvolver e defender os princípios do cooperativismo nas 
Américas.

Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB) 
Foi criada em 1970, com sede em Brasília (DF), para atuar 
como representante legal do Sistema Cooperativista nacio-
nal e como órgão técnico-consultivo do governo, congre-
gando as organizações estaduais constituídas com a mes-
ma natureza.

Organização das Cooperativas Estaduais (OCEs)
Tem por objetivo representar e defender os interesses das cooperativas registradas perante as autoridades constituídas e a sociedade, bem como prestar 
serviços adequados ao pleno desenvolvimento das sociedades cooperativas e de seus integrantes. É constituída através do registro das cooperativas 
singulares, centrais, federações e confederações de todos os ramos. De acordo com a Lei no 5764/71, em seu art. 107, todas as cooperativas são obrigadas 
a registrarem-se na OCE de seu Estado. As entidades estaduais exercem também a representatividade sindical e patronal das cooperativas. 

Sindicato e Organização das Cooperativas do Estado de Minas Gerais (Ocemg)
Sua função é ser o agente político, de representação, promoção e integração das cooperativas mineiras, além de ser o sindicato patronal, com atribuições 
de negociação e assistência da categoria das cooperativas perante autoridades administrativas e judiciárias.
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A Sociedade Cooperativa Econômica dos Fun-
cionários Públicos de Ouro Preto, fundada em 27 de 
outubro de 1889, é reconhecida como a primeira coo-
perativa de que se tem notícia no País.

Com capital social inicial de 200 contos de 
réis, divididos em duas mil ações de 100 mil réis cada 
uma, tinha atividades diversificadas: de venda de gê-
neros de consumo à construção de prédios para alu-
gar e vender e caixa de auxílio e socorro a associados. 
Era uma cooperativa de consumo, mas também de 
habitação e crédito. 

Dizia o art. 2o do Estatuto:

“Esta sociedade tem por fim desenvolver por 
todos os meios ao seu alcance a fraternal convivên-
cia entre os associados, tratar dos seus interesses 
communs, estabellecer todas as formas de protecção 
e defesa dos seus membros, promover sobre solidas 
bases a sua prosperidade e riqueza, a sua indepen-
dência e o seu progresso material e moral.”

Entre as ações sociais previstas pela coopera-
tiva, estava a formação de uma reserva de auxílios 
e socorros “às viúvas pobres dos associados em pri-
meiro lugar e em 2o lugar aos sócios que cahirem na 
indigencia por falta absoluta de meio de trabalho”.

A primeira diretoria da Sociedade Cooperativa 
foi composta por:

Presidente: Joaquim Manoel Brandão; Secre-
tário: Henrique Edmundo Reynault; Tesoureiro: Da-
maso Breves dos Santos. Faziam parte do Conselho 
Fiscal: Henrique Adeodato Dias Coelho; Candido Au-
gusto Cruz e Jucundino Julio Santiago.

A primeira lei estadual tratando de cooperati-
vismo em Minas Gerais foi a Lei no 454, de 6 de se-
tembro de 1907, no governo João Pinheiro.

Esta História começou em Minas
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A Organização das Cooperativas do Estado de Minas Gerais (Ocemg) foi criada nos termos 
propostos pela Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB), no dia 11 de setembro de 1970, 
em uma assembleia com 145 representantes das mais diversas cooperativas existentes no Estado.  
A Ocemg sucedeu a União das Cooperativas do Estado de Minas Gerais (Ucemg).

A primeira diretoria eleita pela assembleia para conduzir os trabalhos até abril de 1973 ficou 
assim constituída: 

Diretor-presidente: Paulo de Souza Lima (Cooperativa Agropecuária de Betim Ltda.)
Diretores: Almir Ferraz Barbosa (Cooperativa Central dos Hortigranjeiros de Minas Gerais), Alcindo 
Mendes de Oliveira (Cooperativa de Consumo dos Rodoviários de Minas Gerais), José Álvares Filho 
(Cooperativa Agropecuária de Bom Despacho Ltda.), José Pereira Campos Filho (Cooperativa Central 
dos Produtores Rurais de Minas Gerais Ltda.), Sérgio Augusto Vasconcelos de Souza (Cooperativa 
Walmap de Consumo Ltda.) e mais o Conselho Fiscal, composto por seis membros.

Os bens da Ucemg foram transferidos para a Ocemg. As cooperativas afiliadas tornaram-se 
fundadoras da nova entidade, e a sede passou a funcionar na Rua Guajajaras, 410, 14º andar, em 
Belo Horizonte.

Essa nova etapa foi marcada pela profissionalização e pelo caráter empresarial das cooperati-
vas mineiras. O governo criou a Superintendência de Desenvolvimento do Cooperativismo (Sudeco-
op), responsável por diversos programas e parcerias nacionais e internacionais. 

Ao longo de seus 40 anos, a Ocemg, sempre atenta aos interesses do cooperativismo, obteve 
conquistas importantes:

n Fortalecimento do sistema através da união das cooperativas em defesa de interesses comuns;
n Atuação sintonizada com o setor político sensível e aliado ao tema, que resultou em ganhos como:
- Lei Estadual de Apoio ao Cooperativismo;
- Criação da Frencoop – MG;
- Isenção de PIS/Cofins para os atos cooperativos do ramo agropecuário e de crédito;
- Assento no Conselho Estadual de Desenvolvimento Econômico e Social;
- Parcelamento do ICMS, por meio da Lei no 14001/01;
- Incentivo de 2,5% do ICMS aos produtores de leite;
- Proteção ao produto nacional de alho, através da prorrogação da taxa de antidumping para o alho 

importado da China;
- Construção da Casa do Cooperativismo Mineiro.

Criação da Ocemg - Um Novo Começo
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Na Estrada desde 1963
José Pereira Campos Filho*

Minha ligação com o cooperativismo começou quando me associei à 
Cooperativa dos Produtores de Leite de Pará de Minas. De lá para cá, posso 
resumir que fui vice-presidente da União das Cooperativas do Estado de Mi-
nas Gerais (Ucemg) – que precedeu à Ocemg –, presidente da OCB de 1979 a 
1984 e, por 40 anos, presidi a Itambé, até 2008.

Foi uma jornada cheia de inquietações e criatividade, porque estáva-
mos construindo as bases do que viria a ser o nosso cooperativismo. Junto 
com líderes expressivos que inventavam soluções através da união de inte-
resses, criamos processos de aperfeiçoamento das cooperativas e dos coo-
perados. 

No caso da Itambé, entendo como principais pilares da nossa ação os 
estímulos ao aumento da produção e da qualidade do leite, provendo re-
muneração diferenciada pelos resultados alcançados e o crédito pago com 
produto. Só assim os miniprodutores conseguiram financiamento e tiveram 
acesso a trator e a tanque de expansão, pagando com litros de leite/mês.  

Nesse ambiente é que integramos e convivemos com a Ocemg que, 
ao longo de seus 40 anos, abrigou e estimulou soluções criativas e sempre 
se apresentou para a defesa política das cooperativas. Não faltaram lutas e 
conquistas nessa trajetória, e, por isso, associo-me às comemorações pelas 
quatro décadas que percorremos juntos. 

* Cooperativista desde 1963, tem 75 anos e foi presidente da Itambé e da OCB.
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Ramo Crédito
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Participação econômica 
dos cooperados

“Somar é compartilhar resultados.”
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Ramo  Mineral
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Autonomia e independência

“Empreendimentos autônomos e 
controlados por seus associados.”
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Galeria de Presidentes 

Joaquim Balbino de Carvalho – 1976 a 1978
Teve atuação marcante, com prioridade para os interesses das cooperativas rurais. Entre suas ações, des-
tacam-se a luta pela redução do ICM sobre o leite e a criação da Fundação de Desenvolvimento Coopera-
tivista (Fundec). Organizou o II Congresso Estadual das Cooperativas e promoveu a reforma do Estatuto 
da entidade.

Paulo Souza Lima – 1970 a 1976 
Primeiro presidente da Ocemg. A nova fase do  
cooperativismo mineiro começou com ele. 

Francisco José Neves – 1979 a  1984
Gestão marcada por ações que fundamentaram as novas linhas de ação da Ocemg, como a compra do 
imóvel onde se instalaria, a partir de 1983, a sede da organização. Propôs uma diretoria composta de repre-
sentantes de cada ramo do cooperativismo. Para ele, “a essência do cooperativismo é servir. É muito mais 
fácil e humano cooperar que competir”.

Medalha Paulo Souza Lima

Instituída em 1991 com o objetivo de premiar as pes-
soas que se destacam em prol do crescimento e do  
desenvolvimento do cooperati-
vismo, a Medalha “Paulo Souza 
Lima” é a única homenagem 
individual que o sistema coo-
perativista oferece anualmen-
te a uma personalidade.
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Dilson José Dutra – 1984 a 1987
Intensificou o trabalho de divulgação da Ocemg. Defendia que, somente por meio da busca da conscien-
tização da realidade, seria possível alcançar o desenvolvimento total e o bem-estar social. Priorizou dois 
enfoques em sua gestão: o político, de representação e de reafirmação social, e o técnico, procurando 
soluções para as várias dificuldades enfrentadas.

Alfeu Silva Mendes – 1994 a 2000 
Fez do trabalho político da entidade nos segmentos da sociedade uma das bases de sua gestão. Também 
investiu em comunicação e na construção da sede da Ocemg, na Avenida do Contorno. Em sua gestão, 
teve início o funcionamento do Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo (Sescoop-MG). 

Paulo Roberto Bernardes – 1987 a 1993
 “A união traz força, produtividade, além de ser muito mais econômico”. Com essa visão, questionou a 
correção monetária dos créditos rurais e possibilitou melhor posicionamento dos produtores com os ban-
cos. “Temos um trabalho que é constante e grandioso: unir as cooperativas para trabalharem juntas e 
conseguirem concorrer com grandes multinacionais e empresas nacionais que, por sua vez, têm crescido 
bastante”.

Ronaldo Scucato (2001 - até a data atual)
Profissionalização e eficiência do setor. Essas foram uma das principais preocupações da gestão, que in-
vestiu em capacitação, treinamento e ações de fortalecimento do setor. Organizou o Quadro Social das Co-
operativas mineiras e alcançou a inadimplência ZERO, com altos índices de representatividade em órgãos 
públicos e da iniciativa privada. 
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Ramo  Educacional
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Educação, formação e informação

“Educar é construir um futuro melhor.” 
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Primeiras Cooperativas Registradas
*Diante da decisão da Assembleia em considerar membros fundadores da Organização das Cooperativas do Estado de Minas Gerais todas as  

cooperativas filiadas à Ucemg, ora extinta, bem como aquelas que se fizeram representar nesta oportunidade, assinando o livro de presença, assim ficou 
constituído o quadro social da Ocemg, com a seguinte ordem de inscrição:

1 – Cooperativa Central dos Produtores Rurais de Minas Gerais Ltda.

2 – Cooperativa Central dos Hortigranjeiros de Minas Gerais Ltda.

3 – Cooperativa de Consumo dos Rodoviários de Minas Gerais 

4 – Cooperativa Walmap de Consumo Ltda. 

5 – Cooperativa de Consumo dos Funcionários do Banco do Brasil Ltda. 

6 – Cooperativa Agropecuária de Betim Ltda.

7 – Cooperativa Agropecuária de Contagem Ltda.

8 – Cooperativa Agropecuária de Juiz de Fora Ltda. 

9 – Cooperativa dos Cafeicultores de Poços de Caldas Ltda.

10 – Cooperativa Mista de Abaeté Ltda.

11 – Cooperativa de Consumo dos Bancários de Juiz de Fora 

12 – Cooperativa Agropecuária de Careaçu Ltda.

13 – Coop. de Consumo dos Func. Públicos, Autárquicos e Bancários de Sete Lagoas Ltda.

14 – Cooperativa Regional dos Produtores de Leite de Sete Lagoas Ltda. 

15 – Cooperativa Agropecuária de Ouro Fino Ltda.

16 – Cooperativa Mista Agropecuária de Paraguaçu Ltda.

17 – Cooperativo Agrícola Alto do Rio Grande Ltda.

18 – Cooperativa Agrária dos Cafeicultores da Região de Três Corações Ltda.

19 – Cooperativa dos Cafeicultores da Zona de Três Pontas Ltda.

20 – Cooperativa Agropecuária de São João Nepomuceno Ltda.

21 – Cooperativa de Consumo do Pessoal da Usina Queiroz Júnior Ltda.

22 – Cooperativa Agropecuária de Oliveira Ltda.

23 – Cooperativa Agropecuária de Ibertioga Ltda.

24 – Cooperativa Agropecuária de Itanhandu Ltda.

25 – Cooperativa de Consumo dos Motoristas de Juiz de Fora 

26 – Cooperativa de Consumo dos Trabalhadores de Juiz de Fora

27 – Cooperativa Agropecuária de Resp. Ltda. de Carmo do Rio Claro

28 – Cooperativa Ltda. dos Produtores de Leite e Lavradores do Ramal de Paraopeba

29 – Cooperativa Agropecuária de Pedro Leopoldo Ltda.

30 – Cooperativa dos Cafeicultores de Ouro Fino Ltda.

31 – Cooperativa Agrária de Machado Ltda.

32 – Cooperativa de Consumo Ltda. dos Funcionários da Usina Queiróz Júnior de Gagé

33 – Cooperativa Agropecuária de Conceição do Rio Verde Ltda.

34 – Cooperativa Mista de Resp. do Pessoal da Cia. Carbureto e Cálcio 

35 – Cooperativa Mista dos Aimorés Ltda.

36 – Cooperativa dos Plantadores de Cana de Minas Gerais 

37 – Cooperativa Agropecuária Ltda. de Moeda 

38 – Cooperativa de Consumo dos Ferroviários do Ramal de Paraopeba Ltda.

39 – Cooperativa Agropecuária Vale do São Francisco 

40 – Cooperativa dos Produtores de Leite do Município de Mercês 

41 – Cooperativa dos Produtores Rurais de Dom Silvério 

42 – Cooperativa de Café de São Gotardo 

43 – Cooperativa Sandumonense de Consumo Geral Ltda. 

44 – Cooperativa de Consumo Ltda. dos Operários da CAF

45 – Cooperativa Agropecuária do Alto do Piranga Ltda. 

46 – Cooperativa dos Produtores de Leite de Oliveira Fortes 

47 – Cooperativa dos Servidores do Ministério da Agricultura 

48 – Cooperativa de Consumo dos Funcionários do Banco Crédito Real de Minas Gerais 

49 – Cooperativa de Consumo dos Empregados da Cia. Cimento Portland de Barroso

50 – Cooperativa dos Produtores de Leite de Santos Dumont Ltda.

51 – Cooperativa Agropecuária de Cristiano Otoni 

52 – Cooperativa dos Produtores Rurais do Vale do Piranga Ltda.

53 – Cooperativa Agropecuária de Formiga 

54 – Cooperativa Agropecuária de Curvelo Ltda.

55 – Cooperativa Agropecuária de Jequitibá Ltda. 

56 – Cooperativa Agropecuária Vale do Rio Doce Ltda.

57 – Cooperativa de Consumo Doméstico e Profissional Ltda.

58 – Cooperativa de Laticínios de Teófilo Otoni 

59 – Cooperativa Agropecuária São Sebastião Ltda. 

60 – Cooperativa de Consumo dos Bancários, Funcionários Públicos de Passos Ltda.
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61 – Cooperativa dos Produtores de Leite de Mateus Leme Ltda. 

62 – Cooperativa Mista Agropecuária de Esmeraldas Ltda. 

63 – Cooperativa dos Produtores de Leite de Argirita de Resp. Ltda. 

64 – Cooperativa de Laticínios Vale do Mucuri Ltda.

65 – Cooperativa Agropecuária Ltda. de Montes Claros 

66 – Cooperativa dos Produtores de Leite de Bicas Ltda. 

67 – Cooperativa de Consumo dos Funcionários do Ipsemg Ltda. 

68 – Cooperativa Agropecuária do Vale do Paracatu Ltda. 

69 – Cooperativa Agropecuária de Itaguara Ltda. 

70 – Cooperativa dos Produtores Rurais de Itaúna Ltda. 

71 – Cooperativa Agropecuária de Poço Fundo Ltda.

72 – Cooperativa Agropecuária de Varginha Ltda. 

73 – Cooperativa dos Produtores de Leite de Carmo da Cachoeira Ltda.

74 – Cooperativa Mista dos Produtores Rurais Ltda. de São Sebastião do Paraíso

75 – Cooperativa de Laticínios de Alpinópolis Ltda.

76 – Cooperativa Agropecuária de Alfenas Ltda. 

77 – Coop. Mista de Consumo e Produção dos Associados da Associação Rural de Cons. Pena 

78 – Cooperativa dos Produtores de Leite de Cataguases Ltda. 

79 – Cooperativa Agropecuária de Araxá Ltda. 

80 – Cooperativa Regional dos Produtores Rurais de Pará de Minas Ltda. 

81 – Cooperativa dos Produtores de Leite de Benfica Ltda.   

82 – Cooperativa Popular de Consumo de São João del-Rei Ltda.

83 – Cooperativa Mista Agropecuária de Patos de Minas Ltda.

84 – Cooperativa Agropecuária de Patrocínio Ltda. 

85 – Cooperativa Agropecuária de Santa Bárbara Ltda.

86 – Cooperativa Agropecuária de Corinto Ltda.

87 – Cooperativa Agropecuária de Itaúna Ltda.

88 – Cooperativa dos Produtores de Leite de Sossêgo Ltda.

89 – Cooperativa Agropecuária de Cordisburgo Ltda.

90 – Cooperativa dos Produtores de Leite de Leopoldina Resp. Ltda. 

91 – Cooperativa de Consumo de Jacutinga Ltda.

92 – Cooperativa Agropecuária de Boa Esperança Ltda. 

93 – Cooperativa Agropecuária de Bom Despacho Ltda.

94 – Cooperativa Agropecuária de Ibiá Ltda.

95 – Cooperativa Agropecuária do Vale de Areias Ltda.

96 – Cooperativa Agropecuária de Produção e Consumo Ltda. 

97 – Cooperativa dos Produtores de Leite Ltda. 

98 – Cooperativa Agropecuária de Carmo do Cajuru Ltda. 

99 – Cooperativa de Consumo dos Servidores da Cia. de Tecidos Santanense Ltda. 

100 – Cooperativa Agropecuária de Entre Rios de Minas Ltda. 

101 – Cooperativa de Laticínios do Sudoeste Mineiro Ltda. 

102 – Cooperativa Agropecuária de Divinópolis Ltda.

103 – Cooperativa dos Produtores de Leite Ltda. de Santa Luzia 

104 – Cooperativa Agropecuária de Três Corações Ltda.

105 – Cooperativa Agropecuária de Ibitiguara Ltda.

106 – Cooperativa Agropecuária de Conselheiro Lafaiete Ltda.

107 – Cooperativa Agropecuária de Rio do Peixe Ltda.

108 – Cooperativa dos Produtores de Leite de Lima Duarte Ltda.

109 – Cooperativa dos Produtores de Leite de Paiva Ltda.

110 – Cooperativa Agropecuária de Pompéu Ltda.

111 – Cooperativa Agropecuária de Cláudio Ltda.

112 – Cooperativa Agropecuária de Paraopeba Ltda.

113 – Cooperativa dos Produtores de Leite de Além Paraíba de Resp. Ltda.

114 – Cooperativa Agropecuária de Volta Grande de Resp. Ltda.

115 – Cooperativa Regional Agropecuária de São Domingos do Prata Ltda. 

116 – Cooperativa Agropecuária de Vale do Santo Antônio Ltda. 

117 – Cooperativa dos Produtores Rurais de Alvinópolis Ltda. 

118 – Cooperativa dos Produtores Rurais de Carmo do Cajuru Ltda.

119 – Cooperativa dos Produtores de Leite de Muriaé

120 – Cooperativa dos Produtores de Leite de Uberaba Ltda.

121 – Cooperativa Regional dos Produtores Rurais de Ressaquinha Ltda.

122 – Cooperativa Mista Agropecuária de Viçosa Ltda. 

123 – Cooperativa Agropecuária de São Tiago Ltda. 

124 – Cooperativa dos Empregados da Cia. Telefônica de Minas Gerais 

125 – Cooperativa de Laticínios de Muriaé Ltda.

126 – Cooperativa dos Hortigranjeiros de Belo Horizonte Ltda. 

127 – Cooperativa de Eletrificação Rural de Matozinhos-Arco Verde Ltda.

128 – Cooperativa de Consumo Ltda. dos Funcionários da CAFSB/RFB

129 – Cooperativa Agrícola de Boa Esperança Ltda. 

130 – Cooperativa de Consumo dos Servidores da Estrada de Ferro Goiás Ltda. 

131 – Cooperativa Regional Agropecuária de Paraisópolis Ltda.

132 – Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Empregados da Usiminas Ltda.

133 – Cooperativa de Consumo dos Empregados da Cia. Industrial Fluminense Ltda. 

134 – Cooperativa dos Servidores Públicos de Ribeirão das Neves Ltda. 

135 – Cooperativa dos Produtores Rurais de Joaima Ltda. 

136 – Cooperativa dos Rodoviários Ltda. 
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137 – Cooperativa Agropecuária de Peçanha Ltda. 

138 – Cooperativa dos Produtores Rurais de São João Evangelista Ltda.

139 – Cooperativa de Eletrificação Rural de Itaúna Ltda.

140 – Coop. de Econ. e Crédito Mútuo dos Empregados da Trefilaria Belgo-Mineira Ltda.

141 – Cooperativa Agropecuária de Jequitinhonha Ltda. 

142 – Cooperativa dos Produtores Rurais de Rubim Ltda.

143 – Cooperativa dos Produtores Rurais Ltda. de Minas Novas 

144 – Cooperativa dos Produtores Rurais de Diamantina Ltda. 

145 – Cooperativa Avícola de Baldim Ltda.  

Fonte: Texto extraído da Ata de Constituição da Ocemg, datado de 1970.

10 Registros mais Antigos e Adimplentes

Registro Ocemg Sigla Nome da Cooperativa Ramo Data Registro Ocemg

5 COOPEDER Cooperativa de Consumo dos Servidores do DER/MG Ltda. Consumo 13/04/1972 

11 COOPRAL Cooperativa dos Produtores Rurais de Alvinópolis Ltda. Agropecuário 05/02/1990 

14 COOPIRA Cooperativa dos Produtores Rurais de Piracema Ltda. Agropecuário 22/06/1971 

16 C.A.P.S.J.N.R.L. Cooperativa Agropecuária de São João Nepomuceno de Responsabilidade Ltda. Agropecuário 17/04/1972 

20 COACOR Cooperativa Agropecuária de Cordisburgo Ltda. Agropecuário 27/07/1983 

31 COOPERABAETÉ Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda. Agropecuário 12/06/1980 

35 COOPER-RITA Cooperativa Regional Agropecuária de Santa Rita do Sapucaí Ltda. Agropecuário 20/04/1972 

36 COOPARÁ Cooperativa Mista Regional Agroindustrial dos Produtores Rurais de Pará de Minas Ltda. Agropecuário 30/04/1972 

40 COOPROVI Cooperativa dos Produtores Rurais de Virginópolis Ltda. Agropecuário 22/04/1972 

41 SICOOB VALE DO AÇO Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Vale do Aço Ltda. Crédito 24/04/1972 
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No Parlamento, pelas Cooperativas
Paulo Piau*

Está nas minhas origens de produtor rural o apego que tenho ao co-
operativismo mineiro e brasileiro. Ao conhecer e viver a fragilidade indivi-
dual dessa classe, entendo a essencialidade da Ocemg, há 40 anos dedi-
cada a superar a fragilidade do indivíduo, construindo a força do conjunto 
em cooperativas. Por isso, considero a missão e a trajetória da Ocemg algo 
transcendental, que ultrapassa o mote econômico.

Como deputado estadual e federal, sempre entendi minhas obriga-
ções para com as cooperativas, pautado pela Ocemg. Sei o valor que tem 
uma instituição como esta, que faz 40 anos acumulando conhecimento, sa-
bedoria, força moral e liderança. Em articulação com muitos valorosos cole-
gas parlamentares, atuamos através da Frente Parlamentar do Cooperati-
vismo Mineiro, na qualidade de Deputado Estadual e na Frente Parlamentar 
do Cooperativismo (Frencoop) na Câmara Federal. Por esses instrumentos, 
conseguimos agir – no caso de Minas, sob demanda e suporte da Ocemg.

Foi assim na aprovação da lei estadual do cooperativismo, que remo-
veu os obstáculos à participação das cooperativas em licitações do governo 
do Estado em igualdade de condições aos demais participantes, que agre-
gou a Ocemg aos processos de construção e decisão das políticas públicas 
estaduais. Sinto-me grato à Ocemg por me permitir a certeza de que exerço 
meu mandato com dignidade, verdadeiramente servindo aos cooperados 
mineiros. 

* Deputado federal, engenheiro agrônomo, pesquisador e secretário-geral da  
Frencoop.
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Ramo Saúde
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Cooperação entre cooperativas

“A união faz a força.”
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Gestão

O Sindicato e Organização das Cooperativas do Estado de Minas 
Gerais (Ocemg) é o órgão de representação política, sindical patronal e de 
defesa do cooperativismo no Estado. 

O Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo de Minas 
Gerais (Sescoop-MG) é responsável pelas atividades de treinamento e ca-

pacitação das diversas cooperativas de Minas. 
Juntas essas instituições formam hoje o Sistema Ocemg/Sescoop-

MG, que atua em benefício do crescimento e desenvolvimento do coope-
rativismo mineiro, proporcionando orientação e apoio necessários para a 
gestão eficiente do setor, fortalecendo as sociedades cooperativas.

Ações que Constroem
O Sistema Ocemg/Sescoop-MG – projetos, 

políticas, ações e pessoas

Visão

Ser o agente político, representar, promover e integrar as coo-
perativas mineiras, zelando pela sua existência, promovendo 
ainda sua capacitação, formação profissional e desenvolvimento 
social.

Missão

Ser o agente propulsor e avalizador da qualidade e eficácia do 
sistema cooperativista no Estado de Minas Gerais, preservando 
os princípios e valores universais do cooperativismo.
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Como órgão de representação política das cooperativas mineiras, a Ocemg  
tem, resumidamente, as seguintes atribuições:

n Realizar estudos, diretamente ou com a colaboração de terceiros, e pro-
por soluções para problemas relacionados com o desenvolvimento da es-
trutura organizacional e funcional das cooperativas; 
n Promover a divulgação da doutrina cooperativista, fomentando criterio-
samente a criação de sociedades cooperativas de quaisquer modalidades 
e categorias;
n Manter setores especializados, consoante os ramos do sistema coope-
rativista, de modo a permitir que as cooperativas registradas possam, se-
gundo seus interesses, estudar, debater e propor soluções para seus pro-
blemas;
n Estimular o fortalecimento do sistema de representação do cooperati-
vismo, incentivando e orientando as cooperativas registradas;
n Manter serviços de assistência geral ao sistema cooperativista;
n Prestar às registradas serviços de ordem técnica, educacional e social;
n Comunicar à OCB práticas nocivas ao desenvolvimento cooperativista;
n Manter relações de integração com as entidades cooperativistas do Es-
tado, observando o que dispõe o art. 107 e seu parágrafo único da Lei nº 
5.764/71;
n Exercer outras atividades inerentes à sua condição de único órgão de 
representação política e de defesa do cooperativismo mineiro;
n Manter serviço de auditoria externa para as suas atividades.

 A Ocemg é o sindicato patronal das cooperativas no Estado de Minas Ge-
rais e, por isso, possui função representativa, negocial e assistencial. A primeira 
função consiste, principalmente, na representação da categoria das cooperati-
vas perante as autoridades executivas, legislativas e judiciárias, visando sempre 
atender às necessidades e aspirações da classe, colaborando com o Estado, como 
órgão técnico e consultivo, no estudo e na solução dos problemas do sistema 
cooperativista, podendo ainda impetrar mandado de segurança coletivo em prol 
das sociedades cooperativas. A segunda função compreende, essencialmente, a 
participação da Ocemg nas negociações coletivas que envolvam as sociedades 
cooperativas através de acordos ou convenções coletivas para os mais diversos 
ramos. A última função abrange, fundamentalmente, assistência na área jurídi-
ca e econômica para as cooperativas, no caso de eventuais dúvidas pertinentes 
à categoria.

Atribuições da Ocemg

Funções da Ocemg:

n representativa perante as autoridades executi-
vas, legislativas e judiciárias;
n negocial para realização de acordos ou conven-
ções coletivas dos diversos ramos do setor; 
n assistencial nas áreas política, técnica, contábil e 
jurídica para as cooperativas.
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Ramo  Especial
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 Interesse pela comunidade

“A responsabilidade social está 
no DNA do cooperativismo.”
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Estrutura Interna / Operacional do Sistema 

Gerência-Geral Administrativa / Controladoria: 
Responsável pelos setores de pessoal, contabilidade, financeiro, orçamento, cadastro e pelo acompa-
nhamento da regularidade das cooperativas, bem como de suas contribuições para o Sistema, além 
de atendimentos de consultas contábeis. 

Gerência-Geral Técnica / Capacitação:
Responsável pela logística, coordenação pedagógica e execução dos eventos realizados pelo Sistema 
Ocemg/Sescoop-MG.

Gerência de Informática:
Responsável pelo suporte em toda a rede de informática das entidades e manutenção do portal. 

Gerência Técnica:
Responsável pelo suporte técnico e de assistência relativos a políticas públicas, definições ligadas a 
fomento e financiamento em parceria com órgãos públicos privados, orientações técnicas e coleta de 
informações nas cooperativas, além de atualização das informações socioeconômicas do setor.

Gerência Jurídica:
Responsável pela assessoria jurídica interna para as duas entidades, além do atendimento jurídico a 
todas as cooperativas mineiras.

Gerência Administrativa:
Responsável pela área de compras, contratos, licitação e gestão das atividades operacionais internas 
de administração.

Gerência de Acompanhamento de Cooperativas:
Setor de integração do Sistema com as cooperativas mineiras. Atua como elo na troca de informações 
institucionais, identificando as principais demandas por ramo ou por região para oferecer sugestões 
e soluções para o desenvolvimento do cooperativismo no Estado.

Assessoria de Comunicação:
Responsável pela divulgação das informações relativas ao Sistema e ao cooperativismo, atendimento 
à imprensa e demais demandas pertinentes ao setor. 

O Sistema Ocemg/Sescoop-MG 
possui estrutura enxuta, mas 
sólida e capacitada para atender 
a todas as demandas das coope-
rativas de Minas Gerais. Além da 
diretoria-executiva, dos conse-
lhos e da superintendência, está 
organizado da seguinte forma 
operacional:
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Quadro de Funcionários 
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Ramo Produção
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“Cooperativismo, caminho para a democracia e a paz.”
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Filosofia

Compromisso com o
Cooperativismo Mineiro:

a filosofia que move a Ocemg

Parcerias Construtivas
Um bom relacionamento entre a iniciativa privada e o governo, em suas di-

versas instâncias, é fundamental para qualquer projeto que vise ao desenvolvimen-
to econômico, à criação de oportunidades de investimento e trabalho e à promoção 
do bem-estar social. Embora a iniciativa privada, por meio de cooperativas ou de 
empresas tradicionais, seja a força social mais bem equipada para liderar o processo 
de desenvolvimento e aproveitar as oportunidades econômicas, o Estado tem sem-
pre um papel fundamental a cumprir. Cabe a ele, entre outras atribuições, criar as 
condições econômicas necessárias à realização dos investimentos, garantir a esta-
bilidade jurídica para que os agentes econômicos possam prosperar e prover toda a 
população com serviços essenciais em saúde, educação e segurança.

O Sistema Ocemg/Sescoop-MG tem buscado, constantemente, criar relacio-
namento construtivo entre o governo e as cooperativas mineiras, ora buscando par-
cerias em áreas estratégicas, como o desenvolvimento tecnológico, ora defendendo 
os interesses do cooperativismo nas instâncias de decisão governamentais.

Cooperativas e Negócios
Cooperativa é empresa. E, como tal, precisa, necessariamente, de resultado 

positivo. As cooperativas estão no mercado fazendo negócios, e os resultados é que 
garantem não apenas a sobrevivência da empresa, mas também a dos cooperados, 
de suas atividades e, muitas vezes, a própria viabilidade do setor em que atuam.

A grande diferença entre o sistema cooperativista e as empresas puramen-
te mercantis consiste em aspectos como a forma democrática como o capital é 
gerido, como se dá sua aplicação, como o movimento econômico de uma coope-
rativa influencia positivamente a comunidade.

O trabalho de inclusão social, papel importante do cooperativismo, reali-
za-se, precisamente, por meio da distribuição dos recursos obtidos com a atua-
ção empresarial. Somente quando produz e gera resultados positivos para seus 
participantes é que a cooperativa atende aos seus objetivos sociais. 

Além da eficiência empresarial, as cooperativas devem adotar atitudes 
compatíveis com o desenvolvimento sustentável e a preservação ambiental. Apoio do governo às proposições do cooperativismo
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Cooperativas e Gestão Corporativa 
As cooperativas já se organizam corporativamente para conseguir espaço no mercado. O mundo dos negócios se abre para essas organizações, 

principalmente no Brasil, onde o cooperativismo tem crescido de forma significativa.
O Sistema Ocemg/Sescoop-MG trabalha com as cooperativas registradas os princípios da Governança Corporativa, com vistas à profissionalização 

de seus membros e a uma gestão moderna e ágil.
A Governança Corporativa é um sistema que assegura aos sócios proprietários a gestão estratégica da empresa e o efetivo monitoramento da 

diretoria-executiva. Tem como finalidade aumentar o valor da sociedade, facilitar seu acesso ao capital e contribuir para sua sustentabilidade, assegu-
rando aos sócios equidade, transparência e responsabilidade pelos resultados, por meio do Conselho Diretor, Fiscal e de Auditoria Independente.

Transparência Cooperativista
As cooperativas, por sua própria natureza e modo de funcionamento, 

são empresas que apresentam elevado grau de participação de seus mem-
bros, o que exige dos gestores a preocupação constante com a lisura e a 
transparência de todas as ações empreendidas. O negócio cooperativo deve 
ser levado com competência, seriedade e profissionalismo.

A fiscalização interna, pelos cooperados e conselhos fiscais, ou externa, 
pela sociedade em geral, é uma presença constante na vida do gestor coope-
rativista. Sendo assim, a transparência nos processos de tomada de decisões 
estratégicas do negócio e sobretudo na atuação diária das cooperativas é não 
só uma consequência natural desse tipo de organização, mas também fator 
essencial para o sucesso do negócio, o bem-estar dos cooperados e a promo-
ção da causa cooperativista em todos os setores da economia.

Esse é um diferencial importante das cooperativas em relação a ou-
tros tipos de empresas. Trata-se de uma diferenciação pela ética, em que a 
estrutura das cooperativas e o próprio espírito do cooperativismo promo-
vem uma relação mais próxima da empresa com seus associados. 

Além disso, a natureza dessas empresas como organizações de esca-
la local ou regional, próximas de suas bases de atuação e articuladoras de 
cadeias produtivas locais, constitui importante veículo de promoção da ati-
vidade econômica ética, voltada para o desenvolvimento e a tranquilidade 
das comunidades, com participação democrática nos processos de decisão e 
no compartilhamento dos resultados obtidos com a atuação empresarial e 
profissionalizada. 

O Sistema Ocemg/Sescoop-MG tem buscado aproximar-se dos gestores 
das cooperativas mineiras para promover a qualificação e atualização dos qua-
dros cooperativistas, de forma a prepará-los para o modelo de gestão marcado 
pela ética, transparência e democracia. O Sistema preocupa-se em preparar as 
cooperativas e suas lideranças para os desafios de um mundo que vai exigir, 
cada vez mais, a atuação empresarial baseada nesses valores.
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Aglutinar é Preciso 
A globalização dos mercados obriga as empresas de todos os tipos 

e portes a mudar a forma como fazem negócios e encaram seu relaciona-
mento com concorrentes e parceiros. Uma consequência desse processo 
de mudança é o aumento do número de fusões e incorporações de empre-
sas, fenômeno também já observado no Brasil. 

O sistema cooperativista de outros países saiu na frente nesse 
processo há muitos anos. Em Minas, as cooperativas não estão alheias 
às tendências e estudam as experiências consolidadas no exterior. Esse 
fenômeno, monitorado e ajustado ao setor pela Ocemg, provoca a cons-
ciência da necessidade de aglutinação.  Esse é um dos temas debatidos 
pelo Sistema nas reuniões de interiorização que acontecem desde 2001 e 
também nos seminários setoriais. 

A aglutinação é tida como fundamental para a sobrevivência em-
presarial com vista à modernização dos processos produtivos, ganho em 
escala, consolidação de marcas fortes perante o consumidor e obtenção 
de melhores condições de negociação no mercado. 

O foco está no retorno ao cooperado, nas alianças estratégicas en-
tre as cooperativas em torno de objetivos comuns, construindo organiza-
ções capazes de serem economicamente fortes, rentáveis e competitivas, 
tendo como foco, sempre, a geração de resultados para seus cooperados.

O Sistema Ocemg/Sescoop-MG tem sido parceiro das cooperativas 
no apoio a iniciativas de aglutinação, visando reunir forças para levar as co-
operativas a posições de destaque e liderança no mercado em que atuam. 

Ouvir as Bases 
Uma das marcas do Sistema Ocemg/Sescoop-MG tem sido o con-

tato permanente com as instituições das suas bases, formadas pelas co-
operativas nos seus diversos ramos e nas diferentes regiões de Minas. 
Os encontros regionais foram o mecanismo escolhido pela atual direto-
ria da Ocemg para o exercício da convivência e da interatividade com os 
cooperados.

 Nesses encontros são conhecidas as demandas locais e fortaleci-
das as bases do cooperativismo mineiro. Trata-se de uma atitude coeren-
te com a doutrina abraçada pelo Sistema, de participação democrática da 
sociedade civil organizada. Um dos resultados é mais legitimidade das 
ações das entidades representativas do setor, que agregam comunidades 
formadas por associados, dirigentes e empregados das cooperativas. 

A Força dos Conselhos Fiscais 
Há uma forte tendência, no moderno cooperativismo brasileiro, para 

a adoção do sistema de autogestão, que se traduz por gestão empresarial 
de negócios, profissionalismo, autonomia e foco no mercado. Autogestão é 
via de sucesso para a cooperativa e de resultados para os associados.

Os conselheiros fiscais desempenham papel muito importante 
nesse processo, porque acompanham a área financeira e contábil das co-
operativas. Por isso, o Sistema Ocemg/Sescoop-MG dedica atenção espe-
cial à formação e qualificação desses conselheiros, fundamentais para o 
fortalecimento do cooperativismo em todos os ramos.  

Capacitar essas pessoas para uma atuação profissional é um de-
safio importante e urgente para o cooperativismo mineiro e brasileiro, já 
que o Conselho Fiscal é de fundamental importância para preservar credi-
bilidade, indicadores saudáveis e consistência para as cooperativas. Esse 
trabalho deve ser percebido como essencial, principalmente, por monito-
rar um empreendimento de propriedade coletiva.
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Cooperativismo com 
Sustentabilidade 

Na visão do Sistema, o cooperativismo se coloca, in-
trinsecamente, vinculado à condição humana em nosso pla-
neta. Não é possível ausentar-se dessa discussão, uma vez 
que a atividade cooperativista está submetida à égide da 
Responsabilidade Social. 

Nossas entidades devem adotar atitudes que permitam 
a busca de resultados preservando a qualidade ambiental. 
As cooperativas mineiras estão numa posição privilegiada 
para a captura de oportunidades numa nova economia am-
biental. É função da Ocemg motivá-las para que trabalhem, 
junto a suas respectivas comunidades, na ação pelo meio am-
biente, sempre que possível, tirando também proveito de no-
vas atividades ligadas à bioenergia e à conservação.

Caminhos da 
Responsabilidade Social

A sociedade brasileira tem procurado resgatar os valores 
da cidadania como contraponto a uma competição antropofági-
ca, que exclui os mais fracos. O cooperativismo, no entanto, exer-
ce a cidadania desde a sua criação, ao estabelecer valores éticos 
que incluem a honestidade, a transparência, a Responsabilidade 
Social e a preocupação com o próximo.

A Responsabilidade Social é base do cooperativismo, des-
de Rochdale, em 1844. Faz parte de todas as atividades coope-
rativistas, por meio da união, dos empregos gerados, da quali-
ficação dos cooperados, diretores, funcionários e gerentes e dos 
trabalhos sociais desenvolvidos nas comunidades e com o meio 
ambiente.

As cooperativas são ferramentas importantes contra a 
exclusão e a desigualdade social.  Garantem trabalho e renda 
para milhares de pessoas e contribuem para a consolidação 
de uma sociedade mais justa.

Em Minas, os balanços sociais comprovam tal afirmati-
va. Por meio dos tributos gerados pelas cooperativas, contri-
buímos de forma expressiva para com a sociedade e o meio 
ambiente.
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Mulheres: 
Presença Transformadora 

A participação das mulheres no cooperativismo vem 
crescendo ano a ano. Trata-se de uma evolução importan-
te e que precisa se firmar cada vez mais. Em Minas, assim 
como no Brasil, temos mulheres presidentes de cooperati-
vas, que administram profissionalmente os interesses dos 
cooperados nos diversos ramos. Outras ocupam cargos im-
portantes nas cooperativas e nos conselhos. 

O Sistema Ocemg/Sescoop-MG trabalha para que es-
ses números se multipliquem, e um dos instrumentos que 
utiliza para incentivar a participação está nos encontros re-
alizados anualmente para as mulheres cooperativistas. Tais 
encontros se constituem em marco de outras ações de forma-
ção e acolhimento à presença feminina. Em 2010, a Aliança 
Cooperativa Internacional (ACI) estabeleceu como tema para 
o 88° Dia Internacional do Cooperativismo a importância da 
mulher para o fortalecimento do ambiente cooperativo.

Nas Mãos da Juventude 
Vivacidade, energia e disposição são as marcas  

dos encontros de jovens cooperativistas realizados pelo 
Sistema Ocemg/Sescoop-MG. A cada evento, aumenta 
a adesão da juventude interessada em conhecer a dou-
trina na sua filosofia e prática e, especialmente, inserida 
na vida das comunidades. Eles são futuras lideranças e 
devem ser motivados a ter visão profissional e empreen-
dedora das cooperativas. Felizmente têm a pulsação das 
intensas mudanças que ocorrem atualmente e afetam 
negócios e formas de gestão, graças à tecnologia ineren-
te a todas as atividades. 

O caminho para a democracia e a paz, como pre-
gam os princípios do cooperativismo, é uma conquista 
permanente. Os jovens detentores da força que a idade 
lhes confere e com a consciência que têm dos problemas 
do mundo e da humanidade receberão essa pauta de 
obrigações, pertinente a cada cidadão. Média anual de 300 participantes no Encontro de Jovens 

Encontro de Mulheres já é tradicional no calendário de eventos do Sistema
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Pioneiro
Oswaldo Freire da Fonseca Jr.*

Quando ocorreu, em Belo Horizonte, o IV Congresso Brasileiro de Coo-
perativismo, eu estava lá, participando do evento e da decisão de criar a Or-
ganização das Cooperativas Brasileiras (OCB) e, por decorrência, as organiza-
ções estaduais, como a Ocemg. 

Minha inserção no cooperativismo se deu em 1969 ao dirigir o Depar-
tamento de Cooperativismo da Secretaria de Agricultura (Decoop) e a Supe-
rintendência de Desenvolvimento do Cooperativismo (Sudecoop), sua suces-
sora, da qual fui o primeiro superintendente. Lembro-me de que não havia 
dados sobre as cooperativas mineiras, e de que providenciamos um primeiro 
diagnóstico de campo, em 1972. Encontramos um total de 348 cooperativas, 
das quais 296 eram autorizadas.  Também nos deparamos com cooperativas 
fantasmas, o que nos levou a medidas de saneamento.

Esses dados subsidiaram as nossas ações e as ações da Ocemg. Nesse 
ambiente de entidades públicas – Sudecoop, Emater, BNCC, etc. –, a Ocemg 
tornou-se a interlocutora do setor privado. Nessa sinergia, criamos cinco co-
mitês regionais de compras, integrando cooperativas para ganhos de escala 
na compra de insumos agrícolas. Tal modelo depois se espalhou para vários 
Estados. De Paulo Souza Lima, primeiro presidente da Ocemg, a Ronaldo Scu-
cato, só tive companheiros e amigos, de jornada e de conquistas nesses 40 
anos. 

* Engenheiro agrônomo, 66 anos. Foi superintendente da Sudecoop e assessor da OCB.
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Ramo Agropecuário
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 Cooperativismo mineiro: 
765 cooperativas, 

quase 1 milhão de cooperados
e mais de 29 mil empregos diretos.
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Atuação e Defesa Política
Lei Estadual de Apoio ao Cooperativismo n°15.075/04 e 
Decreto no 44.009/05

A regulamentação da Lei Estadual de Apoio ao Cooperativismo, em 
2005, deu uma nova dimensão ao sistema cooperativista mineiro, além 
de representar importante vitória e um marco na luta da Ocemg. A regu-
lamentação, por meio do Decreto no 44.009/05, assinado em 18 de abril, 
pelo então governador Aécio Neves, coincidiu com a renovação do man-
dato de Ronaldo Scucato. A autoria do projeto foi do deputado federal 
Paulo Piau, à época presidente da Frencoop/MG.

Entre outros pontos, a lei viabilizou:
n livre participação das cooperativas em licitações promovidas pelo go-
verno estadual; 
n inclusão de conteúdos e atividades relativas ao cooperativismo nas es-
colas de ensino médio mineiras; 
n criação do Fundo de Apoio ao Cooperativismo (Fundecoop) e do Conse-
lho Estadual do Cooperativismo (Cecoop); 
n indicação de representante da Ocemg na Junta Comercial de Minas Ge-
rais (Jucemg);

Resultados

Ações e Conquistas
Nos últimos nove anos, o Sistema Ocemg/Sescoop-MG apresentou uma trajetória ligada ao crescimento e ao desenvolvimento das  

cooperativas, atuando em várias frentes. O cooperativismo em Minas cresceu e se modernizou, sem perder de vista o compromisso com as ques-
tões sociais. O crescimento não foi apenas numérico, mas qualitativo.

Reinstalação da Frencoop-MG em 2007

n exigência de pré-certificado concedido pela Ocemg para registro na Jucemg.

Conselho Estadual
Em 28 de março de 2008, foi efetivado o Conselho Estadual do  

Cooperativismo (Cecoop), por meio do Decreto no 44.762. A instalação do 
Conselho completa as ações do Sistema no âmbito político, com designa-
ção de representantes para promover orientação mais eficaz nos órgãos 
públicos sobre as necessidades do cooperativismo. 

Frente Parlamentar do Cooperativismo Mineiro
O Sistema Ocemg/Sescoop-MG mantém uma agenda de trabalho 

permanente com a Frente Parlamentar do Cooperativismo de Minas Gerais 
(Frencoop-MG), envolvendo representantes de todos os ramos. A Frente tem 
como objetivo dar sustentação e tramitação aos temas de interesse do co-
operativismo no Parlamento. Esse é um formato de atuação parlamentar, 
suprapartidário, que exige apenas vontade e comunhão de propósitos.    
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Reunião de interiorização em Patrocínio no ano de 2007

Encontros Regionais de Interiorização
Visam promover o diálogo com a base do Sistema no interior para 

que os cooperativistas possam apresentar suas demandas e para que a enti-
dade de representação do setor possa confirmar suas atividades e serviços, 
conhecendo a realidade regional. Os encontros, até então inéditos no País, 
começaram em 2004.  Graças a essa programação, a Ocemg se mantém 
em sintonia com as demandas e vitórias, cultivando convivência e sinergia.

Participação em Diversos Órgãos Municipais, Estaduais e Federais
A importância do Sistema nos nichos de poder e decisão confirma-

se com sua convocação para integrar diversos órgãos:
n Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão
n Secretaria de Estado de Agricultura Pecuária e Abastecimento
n Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de Minas Gerais 
(Sebrae-MG)
n Conselho Estadual do Trabalho, Emprego e Geração de Renda no Estado 
de Minas Gerais (Ceter)
n Fórum do Polo de Desenvolvimento Integrado do Norte de Minas
n Câmaras Técnicas da Cachaça de Alambique; Desenvolvimento Flores-
tal; Arroz e Feijão; Aquacultura; Café; Fruticultura; Bovinocultura de Leite; 
Seguro e Crédito Rural; Avicultura; Defesa Agropecuária; Suinocultura; 
Sementes e Mudas de Minas Gerais
n Comitê Estadual de Integração Lavoura-Pecuária
n Grupo Coordenador do Fundese (BDMG)
n Sindicato das Entidades de Assistência Social, de Orientação e Formação 
Profissional no Estado de Minas Gerais (Senasofp-MG)
n Serviço Voluntário de Assistência Social (Servas)
n Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural de Minas Gerais (Emater)

n Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais (Epamig)
n Instituto Mineiro de Agropecuária (IMA)
n Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB)
n Fórum Permanente de Turismo Rural
n Fórum Estadual de Combate ao Trabalho Infantil e Proteção ao Adolescente
n Conselho Estadual de Cooperativismo (Cecoop)
n Conselho Integrado de Desenvolvimento (Coind)
n Fórum Permanente Mineiro das Microempresas e Empresas de Pequeno 
Porte (Fopemimpe)
n Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional e Política Urbana
n Comitê Gestor Estadual do Programa “Luz para Todos”
n Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Minas Gerais (Faemg)
n Junta Comercial do Estado de Minas Gerais (Jucemg)
n Companhia Brasileira de Participação Agroindustrial (Brasagro)

Avanços na Área Tributária
Foram várias as conquistas do Sistema Ocemg/Sescoop-MG na 

área tributária, em benefício do cooperativismo. Em 2003, a entidade 
teve importante atuação na aprovação da Lei no 10.684, que alterou a le-
gislação e dispôs sobre o parcelamento de débitos junto à Secretaria da 
Receita Federal, à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e ao Instituto 
Nacional do Seguro Social, entre outras providências. 

O dispositivo é de fundamental importância para as cooperativas 
porque coloca as sociedades cooperativas de produção agropecuária e de 
eletrificação rural em condições de excluir da base de cálculo da contribui-
ção para o Programa de Integração Social e de Formação do Patrimônio do 
Servidor Público (PIS/PASEP) e da Contribuição Social para o Financiamento 
da Seguridade Social (Cofins) os custos agregados ao produto agropecuário 
dos associados, quando da sua comercialização, e os valores dos serviços 
prestados pelas cooperativas de eletrificação rural a seus associados. 

O Sistema, juntamente com outras entidades do setor, negociou 
com a Secretaria de Estado da Fazenda uma nova sistemática para o ICMS 
do leite em Minas, o que resultou na Lei no 14.131/01. A lei beneficia os 
produtores de leite, que agora recebem um incentivo de 2,5% em dinhei-
ro sobre o volume do produto entregue para as cooperativas e laticínios.  
As cooperativas de laticínios, por sua vez, ao comprarem o leite dos produ-
tores, beneficiam-se de um crédito tributário que lhes permite abater, em 
até 12%, o valor do ICMS a ser pago na comercialização do leite e derivados 
com o varejo.
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vimento das comunidades em que estão inseridas. Nesse contexto, têm 
papel de destaque na promoção da Responsabilidade Social e Ambiental. 
A adoção de novas práticas de preservação e qualidade ambiental pro-
porciona a sustentabilidade dos negócios, enquanto a responsabilidade 
social amplia as dimensões dos relacionamentos empresariais, gerando 
equilíbrio e reciprocidade entre empresa e comunidade. 

Projeto Teatral
Iniciativa que leva, desde 2004, uma peça de teatro aos coopera-

tivistas mineiros. Já percorreu quase todas as regiões do Estado, benefi-
ciando mais de 20 mil pessoas.

Assistência a Instituições Beneficentes
Doações periódicas de alimentos, fraldas e outros tipos de material 

a creches, asilos, entidades de combate às drogas, entre outras. Também 
são doados computadores e outros equipamentos a entidades sociais. 

Cooperativismo e Arte nos Parques de BH
Projeto lançado em 2008 visando à promoção do bem-estar dos 

cooperativistas e da sociedade como um todo por meio de apresentações 
musicais com participação de uma orquestra cooperativa nas principais 
datas comemorativas do ano.

Em abril de 2004, foi promulgada a Lei no 10.865, 
que dispõe sobre a Contribuição para os Programas de 
Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servi-
dor Público e Contribuição para o Financiamento da Se-
guridade Social, incidentes sobre a importação de bens e 
serviços. Por meio de uma atuação efetiva, pautada pe-
los resultados para os cooperados, o Sistema Cooperati-
vo obteve essa importante conquista junto ao Governo 
Federal. Em seu art. 39, a lei trata da isenção da Contri-
buição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) relativa ao Ato 
Cooperativo, que, anteriormente, era cobrada de forma 
incorreta pela Receita Federal com percentual de 1%.  
A partir de janeiro de 2005, as cooperativas deixaram de 
ser oneradas pelo governo em relação à CSLL.

Outras conquistas da entidade foram:
n ICMS – Redução de até 12% para a produção de cacha-
ça; 7% para lácteos; 0% para arroz e feijão para produto-
res e cooperativas; Programa de Parcelamento de Débi-
tos Fiscais;
n Exclusão da base de cálculo dos ingressos decorrentes do Ato Coope-
rativo para cooperativas de crédito na apuração de valores para Cofins e 
PIS – Faturamento;
n Isenção do pagamento da taxa de Licenciamento Ambiental para coo-
perativas de leite com capacidade menor ou igual a 15 mil litros/dia;
n Prorrogação da medida antidumping sobre as importações de alho da Chi-
na, com aumento do valor cobrado e favorecimento à produção nacional.

Fortalecimento e Credibilidade do 
Sistema

A atual direção do Sistema promoveu a Organização do Quadro Social e 
alcançou o marco da inadimplência zero. Isso confirma a consolidação e a cre-
dibilidade da entidade, que abrange um universo aproximado de 800 coope-
rativas dos mais diversos ramos e quase um milhão de cooperados no Estado. 

Promoção Social
As cooperativas têm um histórico de aprimoramento e desenvol-

Cooperativismo e Arte nos Parques de BH encanta a sociedade belo-horizontina

Foto: Acervo Sistema Ocemg/Sescoop-MG
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Esportes Cooperativos de Minas Gerais (Coopsportes)
Torneio realizado desde 2003 com o objetivo de incentivar a inte-

gração de dirigentes, funcionários e associados das várias cooperativas 
através do esporte. 

DIA C – Dia de Cooperar
Programa de voluntariado do cooperativismo mineiro. É um dia em 

que equipes de voluntários, cooperados, empregados do setor, colabora-
dores e comunidade, realizam em todo o Estado, simultaneamente, uma 
atividade social para transformar para melhor a vida das pessoas. Lança-
do em 2009, o Dia C contou, em sua primeira edição, com a participação 
de 140 cooperativas, que realizaram várias ações voluntárias: de reformas 
de creches e asilos até campanhas para doação de sangue e medula ós-
sea. Um diferencial da iniciativa é a liberdade de cada cooperativa execu-
tar as ações necessárias ao bem-estar de sua comunidade.

Ações em todo o Estado
As ações do primeiro ano do Dia C mineiro aconteceram em Belo 

Horizonte e em outros 75 municípios do Estado, mobilizando grande nú-
mero de pessoas com um único objetivo: cooperar com comunidades, 
crianças, jovens e idosos em diversas áreas como saúde, educação, cultu-
ra, lazer e cidadania.

Assim, a Cooperativa de Garimpeiros de Corinto fez coleta seletiva 

Sistema incentiva a prática de esportes e integração entre dirigentes, cooperados e empregados no Coopsportes

e plantou 100 mudas de ipê em distritos; cooperativas de Virginópolis ar-
recadaram 1.300 quilos de alimentos para a APAE, creches e asilos, entre 
outras instituições, e a Copesita de Timóteo se uniu à comunidade para 
uma série de atividades em benefício do Centro de Recuperação de De-
pendentes Químicos e de crianças e adolescentes de creches e abrigos, 
em um dia cheio de shows, palestras, gincana, brincadeiras e lanches. 

Como parte das ações ligadas ao Dia C, o Sistema Ocemg/Sescoop-
MG realizou um ciclo de palestras com parceiros importantes para difun-
dir os “Oito Objetivos de Desenvolvimento do Milênio”, apresentados na 
Declaração do Milênio das Nações Unidas (ONU).

Ação realizada em Governador Valadares no Dia C 2009

Foto: Acervo Sistema Ocemg/Sescoop-MG

Foto: Divulgação AC Credi
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Comunicação e Difusão do Cooperativismo

O Prêmio Comunicação Cooperativa, implementado 
em 1999, buscou reforçar a comunicação como ins-
trumento para o crescimento e o fortalecimento das 
cooperativas.

A partir de 2001, o Sistema Ocemg/Sescoop-MG passou a investir na comu-
nicação como ferramenta estratégica. A entidade ampliou sua presença na mídia 
impressa, televisiva, radiofônica e na internet. A comunicação interna foi valori-
zada com o jornal Cooperação. Em novembro de 2007, o informativo foi trans-
formado em revista, com periodicidade mensal, e hoje sua tiragem é de três mil 
exemplares. O Boletim Eletrônico é veiculado semanalmente, por e-mail e dispo-
nibilizado no site.  Em 2004, o Sistema Ocemg/Sescoop-MG passou a enfatizar a 
comunicação virtual com o objetivo de ampliar a visibilidade em nível nacional e 
internacional. Foi lançado o Portal do Cooperativismo Mineiro, o Webcoop e o CD 
Card, com informações sobre os produtos e serviços oferecidos por todas as coo-
perativas mineiras. Outra ação de vanguarda do Sistema foi a edição de cartilhas 
para esclarecimento de dúvidas das cooperativas, incluindo o tema Organização 
Sindical, publicação pioneira no País. Anualmente, acontece o Encontro Estadual 
dos Profissionais de Comunicação das Cooperativas de Minas Gerais.

Gestão Corporativa
Uma das marcas da gestão do Sistema 

Ocemg/Sescoop-MG é a preocupação com 
uma Governança Corporativa bem aplicada. 
Entendida como um sistema que assegura 
a gestão estratégica de uma empresa, a Go-
vernança Corporativa tem por finalidade au-
mentar o valor da sociedade e contribuir para 
sua sustentabilidade. Ao sugerir a introdução 
desse sistema na gestão das cooperativas, a 
Ocemg objetiva administrações cada vez mais 
voltadas para a profissionalização de seus 
membros, visando a uma gestão moderna e 
ágil.  Em 2005, foi lançado o Manual de Gover-
nança Corporativa. Além disso, a Ocemg desen-
volve assessoria e consultoria para os projetos 
sistêmicos de Gerenciamento de Cooperativas 
Agropecuárias (Gecap) e de Gerenciamento de 
Informática para Cooperativas (Geinf).
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A vez da Educação Cooperativista
O Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo em Minas 

Gerais (Sescoop-MG) é o braço educacional da Ocemg e a mais jovem das 
instituições do Sistema “S”. Criado, oficialmente, em 1999, tem dez anos 
de atuação efetiva em três frentes principais: formação profissional, pro-
moção social e acompanhamento das cooperativas de Minas Gerais. Jun-
to à Ocemg, forma um sistema que atua em busca do crescimento e do  
desenvolvimento do cooperativismo, proporcionando orientação e apoio 
necessários para a gestão eficiente e o fortalecimento do setor.  

Uma das principais dificuldades para o desempenho das coopera-
tivas no mercado ainda é a capacitação de seus cooperados. Esse desafio 
está sendo vencido pela atuação do Sescoop-MG, que já capacitou mais 
de um milhão de pessoas desde 2002. Apenas em 2009, foram mais de 
240 mil pessoas em mais de 280 ações. 

 
Cooperativismo na Escola

Segundo a Organização Internacional do Trabalho (OIT), as coopera-
tivas representam excelentes instrumentos para alavancar a economia dos 
países, em especial os emergentes, como o Brasil. Nesse contexto, é de fun-
damental importância investir na capacitação das pessoas que trabalham no 
segmento cooperativista. Em Minas, algumas instituições de ensino já ofere-
cem cursos em nível de pós-graduação e de formação cooperativista.

Capacitação e Formação Profissional

A aproximação entre a Ocemg e a escola formal com o objetivo de 
disseminar os princípios do cooperativismo vem desde a sua fundação. 
Um dos primeiros passos nesse sentido foi o apoio à criação do Núcleo de 
Estudos de Associativismo e Cooperativismo das Faculdades Integradas 
de Pedro Leopoldo. A escola tem, desde 2001, um convênio com a Ocemg 
para a formação em Gestão do Cooperativismo, curso lato sensu voltado 
para profissionais que atuam em cooperativas.

Outro passo é educar a sociedade brasileira para a prática do coo-
perativismo. Minas Gerais saiu na frente ao adotar o Programa de Edu-
cação Cooperativista. Desenvolvido pelo Sistema Ocemg/Sescoop-MG 
e implementado em parceria com a Secretaria de Estado da Educação, 
a iniciativa resultou da Lei no 15.075/Lei Estadual de Apoio ao Cooperati-
vismo. Em seu art. 3o , ela dispõe sobre a inclusão de conteúdos e ativi-
dades relativas ao cooperativismo nos currículos das escolas estaduais 
do ensino médio. 

Ao motivar os estudantes, o programa estabelece um novo para-
digma de entendimento acerca do cooperativismo. A formação de líderes, 
o trabalho cooperativo e a organização, bem como o olhar voltado para o 
mercado são os pilares de uma educação que pretende formar cidadãos 
capacitados também para a vida competitiva dos negócios, com Respon-
sabilidade Social.

Em 2007, a equipe do Programa 
de Educação Cooperativista per-
correu 16.462 km para monitorar 
e avaliar o programa em diversas 
cidades do interior do Estado.

Programa de Educação Cooperativista nas escolas públicas de Minas
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Anuário do Cooperativismo Mineiro
O Anuário do Cooperativismo Mineiro traz referenciais numéri-

cos que expressam a realidade do segmento em Minas Gerais. Além do 
ranking das maiores cooperativas, de informações econômicas e sociais 
do setor e do catálogo das cooperativas mineiras, a publicação mostra os 
resultados e os indicadores de desempenho do cooperativismo mineiro. 

Censos 2000, 2002, 2005 e 2009
O trabalho do censo é desenvolvido por meio de pesquisa técnico-

científica com o propósito de conhecer a realidade e as demandas de todo 
o complexo inerente a uma cooperativa. Com os levantamentos, o Siste-
ma obtém indicações seguras e detalhadas sobre as organizações regis-
tradas, conhecendo melhor suas necessidades, para que possa planejar as 
ações estratégicas voltadas para o setor.

Projeto Queijo Minas Artesanal
Desde 2000, o Sistema Ocemg/Sescoop-MG, em parceria com a 

Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (SEAPA), 
a Emater e o Instituto Mineiro de Agropecuária (IMA), desenvolve o pro-
grama “Queijo Minas Artesanal”. A iniciativa tem por objetivo cadastrar, 
incentivar e fortalecer a organização de produtores, buscar certificação 
de origem, garantir segurança alimentar ao consumidor e harmonizar 
a legislação. Além do apoio institucional, o Sistema participa e ajuda a 
organizar as oficinas temáticas de capacitação quanto aos processos 
adequados de fabricação do queijo artesanal para produção cooperati-
vista das regiões do Serro, da Serra da Canastra, de Araxá, do Campo das 
Vertentes e do Cerrado. Foi elaborado um Guia Técnico do Queijo Minas 
Artesanal com orientações sobre as boas práticas para obtenção do leite, 
fabricação, maturação, embalagem e comercialização. O modo artesanal 
de fazer queijo em Minas Gerais é hoje um patrimônio cultural imaterial 
brasileiro, conforme registro concedido em 15 de maio de 2008 pelo Con-
selho Consultivo do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 
(IPHAN).

Outras Ações

O Sistema Ocemg/Sescoop-MG oferece às cooperativas mineiras diversificados serviços de assessoria jurídica, técnica, política e contábil. 
A Gerência Jurídica atende a consultas ligadas ao cooperativismo nas áreas civil, sindical e tributária, além de análises de processos para a constitui-
ção e reforma dos estatutos de cooperativas.
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Nova Casa do Cooperativismo Mineiro, mais Moderna e Funcional
A nova sede do Sistema Ocemg/Sescoop-MG foi inaugurada no dia 

17 de setembro de 2008, em uma concorrida solenidade, com a presença 
do então governador de Minas, Aécio Neves, e diversas outras autoridades  
políticas e cooperativistas. O prédio, construído no bairro Funcionários, re-
gião nobre da capital mineira, tem sete andares e ocupa área de 3.500 m2.

As obras tiveram início em março de 2005, com a preocupação 
princial de se utilizar as mais modernas tecnologias, sendo a inovação um 
traço característico do projeto. Tudo isso garantiu ao empreendimento 
originalidade marcante. A obra foi pioneira, em Belo Horizonte, na exe-
cução de um sistema de fachada aerada em porcelanato, na dimensão de 
0,60 m x 1,20 m.

No design do interior, priorizaram-se aspectos como a fácil circula-
ção e a funcionalidade para adequar o uso dos espaços à necessidade de 
cada setor. Tudo sem abrir mão da estética, com equilíbrio entre conforto, 
qualidade e visão ergonômica.

A nova sede inaugurou um espaço físico para receber bem os coo-
perados, dirigentes e funcionários que vêm principalmente do interior para 
treinamentos, seminários, palestras, workshops, com conforto e praticidade.

A Casa do Cooperativismo Mineiro foi abençoada no dia 29 de 
agosto, antes mesmo da inauguração oficial pelo padre Renê Luiz Paulino 
de Oliveira, diretor-geral do Colégio Arnaldo.

O prédio do Sistema Ocemg/Sescoop-MG foi eleito, 
em 2008, pelo Instituto dos Arquitetos do Brasil (IAB), 
seção Minas Gerais, em primeiro lugar na categoria 
Obras Construídas – edifícios para fins comerciais, de 
serviços e institucionais.

Inauguração contou com a presença de diversas autoridadesAntonio Augusto Junho Anastasia, Aécio Neves e Ronaldo Scucato

Foto: Acervo Sistema Ocemg/Sescoop-MG
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Ramo Infraestrutura
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O segmento cooperativista em Minas movimenta 
mais de R$ 18 bilhões e é responsável por 6,4% do PIB.
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Resultados

A Força dos Negócios Coletivos
Os resultados das ações do Sistema Ocemg/Sescoop-MG 

refletem a importância econômica das cooperativas mineiras

No Brasil, as cooperativas são representadas, em seus 13 ramos 
de atividades, pela Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB), em 
âmbito nacional, e pelas organizações estaduais (OCEs), nas unidades da 
Federação. 

Para melhor cumprir sua função de entidade representativa do co-

operativismo brasileiro, a OCB estabeleceu os ramos do cooperativismo 
baseados nas diferentes áreas em que o movimento atua. A atual deno-
minação dos ramos foi aprovada pelo Conselho Diretor da OCB, em 4 de 
maio de 1993. A divisão também facilita a organização vertical das coope-
rativas em confederações, federações e centrais. 

Ramos do Cooperativismo
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Agropecuário
Congrega cooperativas formadas por produtores 
rurais e tem como finalidade organizar a produ-
ção de seus associados em maior escala, garan-
tindo melhor preço na comercialização dos pro-
dutos. Elas também têm o objetivo de integrar e 
orientar as atividades, bem como facilitar a uti-
lização recíproca dos serviços (adquirir insumos, 
dividir custos de assistência técnica, difundir o 
uso de novas tecnologias produtivas, comercia-
lizar a produção) e, em muitos casos, beneficiar 
e industrializar as matérias-primas, eliminando o 
atravessador e vendendo a produção dos coope-
rados. 

Crédito
O objetivo principal de uma cooperativa de crédi-
to é prestar serviços de natureza financeira, bem 
como reunir poupança de seus cooperados e lhes 
proporcionar empréstimos com taxas menores 
que as praticadas no mercado. 

Saúde
Dividido em dois segmentos: 
a) Cooperativas de profissionais de saúde – são aque-
las que se dedicam à preservação e recuperação da 
saúde humana com profissionais das áreas de medici-
na, odontologia, psicologia, fonoaudiologia, fisiotera-
pia, enfermagem, terapia ocupacional e profissionais 
de outras atividades afins.
b) Cooperativas de usuários – compostas de usu-
ários de serviços de saúde que buscam qualidade 
e atendimento rápido, a preços mais acessíveis 
que os oferecidos no mercado. 

Trabalho
Reúne as cooperativas de profissionais de mes-
ma afinidade. Elas se dedicam à organização e 
administração dos interesses inerentes ao grupo 
de profissionais cooperados e basicamente orga-
nizam esses trabalhadores, além de posicionar o 
serviço prestado por eles no mercado.

Especial
Reúne cooperativas constituídas por pessoas que 
precisam de auxílio especial, sejam físicos, sen-
soriais, psíquicos e mentais, dependentes quí-
micos, egressos de prisões, condenados a penas 
alternativas ou em situação familiar desajusta-
da. Desenvolve e executa programas especiais de 
treinamento, visando aumentar a produtividade 
e a independência econômica e social dessas pes-
soas. 

Educacional
Formado por cooperativas de alunos de escolas 
agrícolas, de pais de alunos ou de professores. 
Busca viabilizar algumas das atividades desen-
volvidas pelo estabelecimento de ensino como 
compra de insumos e material escolar, acompa-
nhar o processo educacional dos próprios filhos, 
administrando a escola/cooperativa, e reunir 
profissionais da área de educação para disponibi-
lizar seus serviços no mercado.

Infraestrutura
Tem como finalidade primordial administrar um 
serviço que os cooperados necessitam e que não 
se encontra disponível ou é mais caro no mercado. 
As cooperativas mais conhecidas são as de eletri-
ficação e telefonia rural, saneamento e limpeza 
pública. Esse tipo de cooperativa não deve ser con-
fundida com as do ramo Trabalho porque, aqui, o 
cooperado não executa o serviço. A cooperativa 
compra os insumos necessários e contrata tercei-
ros para realizar seus negócios. 

Consumo
A atividade básica deste ramo consiste na com-
pra em comum de produtos de bens de consu-
mo (alimentos, roupas, medicamentos, material 
escolar, entre outros) para distribuição ao seu 
quadro social, em condições mais vantajosas de 
preços e melhor qualidade. 
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Habitacional
As cooperativas deste ramo viabilizam a compra 
ou construção da casa própria por um custo me-
nor e dentro das possibilidades dos cooperados.

Produção
Composto pelas cooperativas dedicadas à produ-
ção de um ou mais tipos de bens e mercadorias, 
sendo os meios de produção de propriedade co-
operativa e não propriedade individual do coo-
perado. Nesse ramo, os cooperados organizam 
a produção dos bens e participam de todo o pro-
cesso administrativo, técnico e operacional da 
cooperativa. Para os trabalhadores cuja empre-
sa entra em processo de falência, a cooperativa 
de produção geralmente é uma alternativa para 
manter os postos de trabalho. 

Mineral
São cooperativas de mineradores, constituídas 
para viabilizar a extração de produtos minerais, 
sua industrialização e comercialização. 

Transporte
São cooperativas que se dedicam à organização 
e administração dos interesses inerentes ao gru-
po de profissionais cooperados em atividades de 
transporte. Basicamente proporcionam aos coo-
perados maior volume de cargas e passageiros, 
garantindo mercado de trabalho. 

Turismo e Lazer
Ramo composto pelas cooperativas que atuam 
no setor de turismo e lazer. Seu objetivo é or-
ganizar as comunidades que disponibilizem o 
seu potencial turístico, hospedando os turistas e 
prestando-lhes toda ordem de serviços. 

A Economia do Cooperativismo no 
Brasil e no Mundo

A Cultura da Cooperação é uma filosofia baseada em conceitos e 
valores humanísticos como solidariedade, confiança e organização fun-
cional de grupos. Seu propósito é oferecer pela ação coletiva uma nova 
forma de economia, mais justa e equitativa. Seus princípios sociais fazem 
com que o cooperativismo conviva com todos os sistemas políticos e seja 
reconhecido como solução democrática para problemas socioeconômi-
cos.

Dados da Aliança Cooperativa Internacional (ACI) registram que o 
Movimento Cooperativo reúne mais de 800 milhões de pessoas no mun-
do e que cooperativas proporcionam mais de 100 milhões de empregos. 
Segundo a ONU, a subsistência de quase 3 bilhões de pessoas, ou quase a 
metade da população do mundo, também está ligada a esse setor.  

O cooperativismo capacita e qualifica os cooperados em suas ati-
vidades, apoia e dá sustentação na geração de riquezas, bem como cria 
autossustentabilidade para o desenvolvimento social. 

A Força do Cooperativismo no Mundo 

n Na Ásia, 45,3 milhões de pessoas são membros de uma coope-
rativa de crédito.

n Na Argentina, aproximadamente 23,5% da população é ligada a 
uma cooperativa.

n No Canadá, quatro de cada dez pessoas são membros de pelo 
menos uma cooperativa.

n Na Alemanha, existem 20 milhões de pessoas em cooperativas.

n Na Índia, mais de 239 milhões de pessoas são membros de uma 
cooperativa.

n Nos Estados Unidos, 25% da população é cooperativada.
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Força diante da Crise 

O cooperativismo brasileiro cresce ano a ano, gerando mais empre-
go e renda para associados, suas famílias e comunidades. Isso acontece 
inclusive em anos de crise, como em 2009, quando o cooperativismo nacio-
nal faturou R$ 88,5 bilhões, contra R$ 88,73 bilhões em 2008. Uma redução 
de apenas 0,26%, como reflexo de uma crise que abalou profundamente 
praticamente todos os setores econômicos. O que demonstra a robustez do 
modelo cooperativista, confirmado pelo aumento, no mesmo período, do 
número de associados em 4,62% e de empregos em 7,71%. 

As cooperativas brasileiras, segundo a OCB, exportaram um total 
de US$ 3, 63 bilhões em valores, ante os US$ 4,01 bilhões no ano anterior.  
O que representa redução de 9,5%, índice muito menor que a queda de 
22,71% registrada no Brasil. Os principais destinos das exportações do coo-
perativismo brasileiro foram a Alemanha, a China, os Países Baixos, os Emi-
rados Árabes Unidos, a Índia e a França. 

São estimados 25 milhões de brasileiros envolvidos em cooperativas 
no País. Eram menos de 20 milhões em 1996. O destaque em 2009 ficou com 
o ramo Crédito, que registrou aumento de 8,76% ou 282 mil novos coopera-
dos. Em relação ao número de empregados, destacaram-se os ramos Educa-
cional, com aumento de 24,7%; Produção, com 20,23%; e Saúde, com 18,2%.   

O ano de 2008 marcou nossa história pelo impacto da crise finan-
ceira mundial, que alterou o contexto de quase todas as economias. Mes-
mo assim, podemos afirmar que nosso segmento se manteve estável. 
O cooperativismo não ficou blindado diante dos problemas, até porque 
convive no mercado das demais empresas, porém se apresentou como 
solução em meio à crise e como opção para muitos brasileiros que se de-
pararam com uma situação mercadológica aflitiva.

A movimentação econômica anual do cooperativismo mineiro per-
maneceu na casa dos R$ 16 bilhões de reais, com cerca de 1 milhão de  coo-
perados e mais de 26 mil empregados. Ou seja, convivemos em ambiente 
estável, o que é uma enorme vantagem nesses tempos, a ser mantida 
com esforço e inteligência.

Esses números são favoráveis também porque tivemos grande nú-
mero de aglutinações, num movimento estratégico em busca de escala e 

redução de custos. Para se fortalecerem no mercado atual, as cooperati-
vas estão seguindo a tendência de otimização de recursos para se torna-
rem competitivas. Para se manterem fortes nas crises, sustentam-se nas 
gestões compartilhadas, no pertencimento a uma coletividade.

O cooperativismo mineiro é, sem dúvida, um grande exemplo eco-
nômico e social para o País. Além dos resultados constatados em benefício 
do desenvolvimento, destaca-se pela eficiência e pelo compromisso social 
com as comunidades em que atua. Tal caráter humanístico, que se sobre-
põe ao lucro como valor supremo para as empresas tradicionais, é que ex-
plica boa parte do nosso desempenho nos tempos de crise. E teremos que 
ser coletivamente cada vez melhores e mais eficientes para nos mantermos 
como solução econômica e social em Minas e estímulo para o País.

* Presidente da Ocemg, vice-presidente da OCB, administrador de empresas, ad-
vogado e cooperativista há quase 60 anos.

Caráter Saudável
Ronaldo Scucato*
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Economia do Cooperativismo Mineiro
Trajetória de crescimento 

A Ocemg foi criada em 1970, e, em sua primeira Assembleia, em 
abril de 1972, tinha 145 cooperativas registradas. Já em 1978, esse número 
saltou para 318 cooperativas. Em 1980, das 394 cooperativas existentes 
no Estado, 364 faziam parte da Ocemg, e, no ano seguinte, eram 381. Em 
1982, esse número subiu para 406 cooperativas e, em 1983, chegava a 422. 
A força do movimento cooperativista no campo econômico se expressa, 
então, principalmente, pela atuação direta na produção e comercializa-
ção agropecuária, no crédito direto ao associado através das cooperativas 
de crédito mútuo e no transporte da produção.

Em 1985, a Ocemg completou quinze anos de fundação, como o maior 
movimento socioeconômico do Estado de Minas Gerais, aglutinando mais 
de 300 mil famílias cooperativadas em 439 cooperativas, com destaque para 
o surgimento de um novo segmento: o do crédito rural. A história da Ocemg 
mostra crescimento constante. Em 1990, mesmo com bloqueio de suas reser-
vas financeiras pelo Plano Collor, no fim do ano já eram 496 filiadas, e 543 em 
1992. O cooperativismo de crédito rural foi o que mais cresceu em 1993: de 63 
filiadas, passaram a ser 89. Dois anos depois, já eram 100.

Ao final de 1996, a Ocemg tinha 725 cooperativas filiadas, e uma ten-
dência se confirma: o crescimento do cooperativismo urbano, em ramos 
como o de crédito e o de trabalho. Exemplo disso está nas cooperativas de 
crédito, que já eram 120 em 1996. Ao final de 1999, a distribuição das coo-
perativas, conforme os ramos, mostrava-se com um total de 881 entidades.

Cooperativas Registradas

Um novo modelo de gestão

Hoje, o cooperativismo mineiro soma 765 cooperativas e quase um 
milhão de filiados.  Quando a atual direção assumiu a Ocemg, havia 921 
cooperativas no sistema, das quais 478 eram irregulares e inadimplentes. 
Até então, as cooperativas não sabiam o que a entidade poderia fazer por 
elas, e essa aproximação aconteceu através de um trabalho de conheci-
mento mútuo, convencimento e inclusão. Depois de muitas viagens pelo 
interior do Estado, incontáveis telefonemas, cartas e encontros, aconte-
ceu um fato inédito no Brasil: todas as cooperativas mineiras estão perfei-
tamente regulares e adimplentes. Mais do que isso, estão comprometidas 
com um modelo de qualificação e profissionalização promovido pelo Sis-
tema Ocemg/Sescoop-MG. Isso quer dizer gestão profissionalizada, que 
inclui tanto participantes ativos quanto estratégias de competitividade 
para se sustentar no mercado. Um modelo de sustentabilidade que faz do 
cooperativismo mineiro, hoje, um grande referencial brasileiro. 
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Minas Gerais está localizada no coração do 
Brasil e tem papel fundamental e articulador para 
o desenvolvimento do País e, com destaque, no 
movimento cooperativista. O Estado é o retrato do 
equilíbrio, do desenvolvimento econômico e social 
do cooperativismo brasileiro. Vale ressaltar nesse 
contexto a importante atuação da Organização das 
Cooperativas do Estado de Minas Gerais, a Ocemg. 
Nesses 40 anos de história, a Ocemg trabalhou para 
o desenvolvimento e a consolidação do cooperati-
vismo mineiro e do Brasil, buscando a construção 
de um movimento forte, diversificado e, ao mesmo 
tempo, unido. Vale ressaltar o caminho de cresci-
mento trilhado pelas cooperativas de Minas Gerais, 
marcado pelo foco no profissionalismo da gestão e 
nos processos de governança cooperativa, e, com ên-
fase, nas ações desenvolvidas pela Ocemg, que, com 
certeza, foram determinantes para esse êxito. Por to-
dos esses motivos, é momento de comemorar uma 
trajetória de ótimos resultados, tendo à frente um 
líder reconhecido por seu comprometimento com os 
valores e os princípios cooperativistas, Ronaldo Scu-
cato. A Ocemg e o cooperativismo mineiro são exem-
plos para todo o Sistema Cooperativista Brasileiro. 

* Presidente da Organização das Cooperativas Brasilei-
ras (OCB) e do Serviço Nacional de Aprendizagem do 
Cooperativismo (Sescoop) 

Exemplo para o Brasil
Márcio Lopes de Freitas*

Destaques de Minas

O cooperativismo mineiro tem suas origens e até hoje a sua grande força 
na atividade agropecuária, mas os setores que podem se valer dessa ferramen-
ta para ganhar escala e competitividade se diversificaram. Hoje, eles abrangem 
uma gama expressiva de negócios coletivos e ganharam, inclusive, uma nova 
identidade na vida econômica do Estado. Exemplo disso está em sua localização 
nas políticas públicas: tradicionalmente, a interlocução com o governo se dava 
pela Secretaria de Agricultura, esteve na área de Desenvolvimento Social e hoje 
seus assuntos são conduzidos pela Ocemg também na Secretaria de Desenvol-
vimento Econômico.  É lá que funciona o Conselho Estadual de Cooperativismo.

Considerando a população economicamente ativa (PEA), população 
com potencial de mão de obra para o setor produtivo, a participação social 
do cooperativismo em Minas Gerais é de 8,7%, ou seja, de cada 100 pesso-
as economicamente ativas, mais de oito estão associadas a alguma coope-
rativa mineira. O crescimento do cooperativismo de saúde, de crédito e de 
transporte, só para citar alguns ramos, demonstra que o negócio coletivo 
está definitivamente inserido na nova dinâmica de desenvolvimento global. 
Nascem novas cooperativas para atender a novas necessidades do mercado, 
repetindo nesses ramos a experiência do agronegócio brasileiro, cujo desen-
volvimento se deu, em grande parte, graças ao modelo cooperativista. 

Só o cooperativismo seria capaz de fazer com que milhares de pro-
dutores de café pudessem levar seu produto ao mundo, como é o caso 
da Cooperativa Regional de Cafeicultores em Guaxupé, a Cooxupé. Essa 
organização mineira é a maior cooperativa de café do mundo: reúne apro-
ximadamente 11 mil cooperados e 1.500 colaboradores, recebendo café 
produzido em 103 municípios localizados nas regiões Sul de Minas, Alto 
Paranaíba (Cerrado Mineiro) e Vale do Rio Pardo, no Estado de São Paulo.

Quem tem suas raízes no interior sabe da importância da cooperati-
va de leite para reunir, beneficiar e vender a produção de um sem número 
de cooperados de todos os portes, especialmente os menores. As cooperati-
vas agropecuárias têm papel fundamental na produção agrícola e pecuária 
de Minas Gerais, que representou 10,7% do agronegócio mineiro em 2009. 
Elas foram responsáveis por 44,7% da produção de café, 43,7% de leite. 
Aves, abacate, trigo e alho  representaram um valor acima de 20% cada.

Para se consolidar definitivamente e ampliar sua importância no contexto 
econômico do Estado e do País, o Sistema Cooperativista tem diante de si vários ca-
minhos. Além da comercialização, inclua-se aí a importância do cooperativismo na 
difusão da pesquisa e da inovação, além de um arejamento geral do negócio coletivo, 
com a introdução de novos modelos de gestão, necessários à sua inserção global. 

O modelo cooperativista é o ideal, por exemplo, para negócios 
como destinação ou reciclagem de resíduos, o que lhe reserva importante 
papel na sustentabilidade ambiental de pequenos negócios. 
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Ramo Habitacional
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No sistema em que o cooperado é dono do 
próprio negócio, o resultado é um só: 

pessoas mais felizes, benefícios para todos! 
Desenvolvimento econômico e social, 

esse é o nosso negócio.
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Cooperativismo Mineiro em Números 
O cooperativismo mineiro tem hoje 765 cooperativas registradas no Sistema Ocemg/Sescoop-MG (cerca de 10,6% do total do País), 925.701 as-

sociados e 29.829 empregados. Os ramos que mais contribuíram para dados tão exuberantes foram os de crédito, agropecuário, consumo, saúde e 
transporte, representando 87% das cooperativas, 97% dos associados e 99% dos empregados do cooperativismo mineiro. Em termos de abrangência 
comercial, 43,3% das cooperativas são regionais, 22,3% municipais, 17,1% nacionais, 16,3% estaduais e 1% internacionais.

De acordo com o Balanço Social do Cooperativismo Mineiro de 2009 (ano base 2007-2008), apenas 405 cooperativas mineiras (que responderam 
ao balanço) foram responsáveis por uma movimentação anual de R$ 12,3 bilhões.   

Movimentação Econômica

Na crise financeira mundial de 2008, nossas cooperativas mostraram vigor diante das expectativas mais negativas, que se confirmaram em mui-
tos países e atividades. Um movimento de aglutinação em busca de escala, previsível em condições normais, foi impulsionado e ganhou velocidade.  
A redução do número de cooperados, em decorrência das aglutinações, representou, na verdade, um ajuste propiciado pelo momento. Economias como 
a brasileira exibem indicadores de recuperação saudáveis. A transição do Sistema Cooperativista deverá refletir essa dinâmica, graças à sua natureza 
coletivista e democrática.

Fonte: IBGE
*estimado em dados fornecidos pelas fontes citadas

Participação no PIB de Minas Gerais: 6,4%
PIB do Cooperativismo Mineiro: R$ 18,5 bilhões

PIB per capita do cooperativismo mineiro: R$ 19.960,07
PIB per capita de MG*: R$ 12.575,99

n Considerando a População Economicamente Ativa (PEA), a participação social do cooperativismo em Minas Gerais é de 8,7%, ou seja, 
de cada cem pessoas economicamente ativas, mais de oito estão associadas a alguma cooperativa mineira.

n A média de cooperados por cooperativa cresceu de 1.269 em 2005 para 1.829 em 2009, ou cerca de 44,1%. No período de 2000 a 2008, 
esse crescimento foi de 61%.

n A participação das mulheres no quadro social passou de 16% em 2008 para 18,6% em 2009.

n O número de associados que ingressaram em cooperativas, nacionalmente, foi da ordem de 109.695 cooperados em 2008. 
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Contribuições para a Sociedade

O cooperativismo mineiro gerou para a sociedade em 2009,  
R$ 1.030,3 milhões, referentes a tributos recolhidos e a investimentos di-
retos em meio ambiente, na comunidade e em cultura e lazer. 

A contribuição do cooperativismo para o desenvolvimento social 
pode ser calculado pelo Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), que 
mede o bem-estar de uma população valendo-se de critérios como ren-
da, educação e expectativa de vida. Nas cidades com cooperativas, o IDH 
é de 0,761, enquanto nas cidades sem cooperativas o índice é de 0,704.  
A média do Estado é de 0,719 (dados de 2007). 

Salvando a Lavoura

As cooperativas mineiras são grandes exportadoras de produtos 
agropecuários, especialmente café (90% das receitas) e produtos lácteos 
(10% das receitas). Também são exportados cachaça, mel natural e pedras 
preciosas, cujo volume cresce ano a ano. Mais da metade do artesanato 
nacional exportado é de cooperativas de Minas Gerais e, a exemplo dos 
demais produtos do cooperativismo mineiro, são vendidos para todos os 
continentes, com destaque para a União Europeia e a América do Norte. 
Quando se examinam os itens de menor significação percentual, deve-
mos considerar que, acima dos grandes números que regem o comércio 
exterior, esses itens significam sustento para inúmeras famílias. Com ta-

lento e qualidade, elas buscaram no exterior o seu mercado, unindo-se 
em cooperativas. 

A crise econômica mundial de 2008 atingiu em cheio os países 
compradores de produtos acabados brasileiros, o que se refletiu em vo-
lume menor das exportações gerais durante o ano de 2009, atingindo 
empresas de todos os setores, inclusive as cooperativas. A queda total das 
exportações brasileiras foi da ordem de 22,7%, e, em Minas, esse número 
foi menor: 20,5%. 

Grandes mercados como a China continuaram demandando 
produtos básicos, o que fez com que a balança comercial mineira, an-
corada em commodities – em especial minério, café e soja –, fechasse 
o ano com uma queda menos drástica do que se esperava com a crise 
mundial. Em Minas Gerais, a Cooxupé ficou em 13o lugar entre os maio-
res exportadores do Estado, com redução de menos de 15% no valor 
exportado.

Neste momento, medidas protecionistas praticadas pelos países 
mais atingidos pela crise significam mais dificuldades para ampliar as ex-
portações para todas as empresas brasileiras, inclusive para as cooperati-
vas. Um momento difícil para elas, que vinham aumentando sua partici-
pação na pauta brasileira através de investimentos em gestão, agregação 
de valor e promoção de produto. E que, como todos os outros setores da 
economia, enfrentam juros elevados, alta carga tributária e infraestrutu-
ra deficiente. 

Produtos Exportados

Fonte: MDIC

O comércio exterior das cooperativas mineiras aos poucos se diver-
sifica – a pauta inclui produtos lácteos, soja, cachaça, mel e derivados – , 
mas o destaque absoluto ainda está no café – não é à toa que a Cooxupé 
é a terceira cooperativa exportadora brasileira. Outros produtos, porém, 
preparam-se para ganhar o mercado internacional, como o alho e as fru-
tas, em especial as do Jaíba, como manga, limão e banana.
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Trabalhando Juntas

A intercooperação é o sexto princípio do cooperativismo e envolve 
qualquer forma de negócio, trabalho ou parceria entre cooperativas. Quan-
do uma cooperativa adquire produtos e serviços de outra cooperativa ou 
realiza projetos conjuntos, os recursos envolvidos na transação são gastos 

com mais eficiência e movimentados dentro do próprio sistema cooperati-
vista. As cooperativas servem de forma mais eficaz aos seus membros e dão 
mais força ao movimento cooperativo, trabalhando em conjunto, através 
das estruturas locais, regionais, nacionais e internacionais.

Linhas de intercooperação
Em 2008, 328 cooperativas 
mineiras, ou 64,8% do to-
tal, promoveram alguma 
ação de intercooperação. 
Foram 503 linhas de inter-
cooperação concentradas 
em prestação de serviços 
em cooperativas de saúde, 
movimentação financeira 
em cooperativas de crédi-
to, compra de produtos em 
cooperativas agropecuá-
rias e de consumo, presta-
ção de serviços de trans-
porte e serviços especiais 
de cooperativas de traba-
lho, entre outros.

Entre as diversas informações identificadas no Censo 2009 do cooperativismo mineiro, podemos destacar as seguintes conclusões:

n A mesorregião Metropolitana de BH continua sendo a região que mais abriga cooperativas. A mesorregião Sul/Sudoeste de Minas apre-
sentou o maior índice de crescimento do número de cooperativas no Estado;
n Em relação a 2005, ocorreu um crescimento do número de cooperativas nos ramos transporte, agropecuário, educacional, consumo, 
produção, mineral e infraestrutura na participação do total de cooperativas entrevistadas.   
n O ramo cooperativista de crédito predomina nas cooperativas entrevistadas com 31,3% de participação;
n A média de empregados contratados por unidade cooperativa passou de 36,8 em 2005 para 42,7 em 2008;
n O percentual de pessoas envolvidas com assistência técnica é de 4,1% do total de empregados;
n Os dirigentes das cooperativas entrevistadas têm nível alto de escolaridade, no qual 61,93% das cooperativas entrevistadas têm seus 
dirigentes na faixa de superior completo/ pós-graduação.



A Ocemg, organização 
de forte presença no cenário 
econômico de Minas Gerais, 
nasceu há quarenta anos com 
base especialmente nas coo-
perativas agrícolas de nosso 
Estado. No decorrer dos anos, 
felizmente o cooperativismo, 

antes visto como coisa de incapazes, ajudou o produtor brasileiro a 
mostra sua força, sua competência e sua capacidade de disputar mer-
cados – e ganhá-los e mantê-los – fosse a base produtiva de pequenos, 
médios ou grandes produtores. O que importa é a sua organização.

A cooperativa agrícola foi a principal ferramenta para desmis-
tificar o “Jeca Tatu” do nosso querido Monteiro Lobato. O nosso pro-
dutor não era a figura do incompetente, do incapaz, do doente ou do 
preguiçoso. Bastou que alguém mostrasse os rumos, o conhecimento 
que não tínhamos e como poderíamos usá-lo e que a cooperativa lhe 
desse um mínimo de organização para que as coisas começassem a 
mudar. E como mudaram. Quem vê isso é o mundo, que passou a res-
peitar o Brasil como um dos mais capazes. Hoje, conhecemos os bio-
mas nos quais estamos produzindo e fazemos neles a agricultura mais 
sustentável do globo. Mesmo pagando os juros mais caros do planeta. 
Mesmo pagando os maiores tributos, que aqui são inexplicavelmente 
cobrados até em produtos de primeira necessidade do consumidor na-
cional. Mesmo pagando os maiores custos de serviços, especialmente 
os de logística. Ainda assim somos imbatíveis. É o que mais preocupa 
os nossos competidores, já que eles sabem que, se nos organizarmos 
como eles, vamos conseguir tirar de cima de nós toda essa parafernália 
que ainda nos amarra e aí sim seremos mesmo imbatíveis. 

Felizmente, outros segmentos daqui das nossas Gerais viram 
que o cooperativismo é uma solução não só econômica, mas tam-
bém social e racional. Eles também se organizaram e hoje formam 
com o setor rural uma forte organização que é a nossa Ocemg do sé-
culo vinte e um. Desejo parabenizá-la pelos quarenta anos de exis-
tência. Que ela continue na sua senda organizadora e defensora de 
uma de nossas mais importantes áreas econômicas do Estado. 

* Ex-Ministro da Agricutura e ex-Secretário da Agricultura. Atualmente 
é Conselheiro da Embrapa, da Companhia de Promoção Agrícola (CAM-
PO) e do Grupo Bunge. Produtor Rural em Baldim.

Os 40 anos da Ocemg 
Alysson Paolinelli*

Quadro Funcional 
Melhores Empregos, Melhores Salários
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A renda média mensal de trabalhadores em Minas Ge-
rais foi de R$ 601,05 em 2008, segundo dados do Cadastro Ge-
ral de Empregados e Desempregados (CAGED). No mesmo ano, 
o salário médio de empregados em cooperativas mineiras foi de  
R$ 1.377,59, valor 129,2% maior, em uma política efetiva de valori-
zação da mão de obra. São números que, por si sós, mostram que 
o cooperativismo é um segmento diferenciado, orientado por va-
lores e princípios sociais que consideram sobretudo a qualidade 
de vida de seus cooperados, sem abrir mão de resultados empre-
sariais positivos. 

A média de empregados contratados por unidade coopera-
tiva passou de 36,8 em 2005 para 42,7 em 2008. Já as terceiriza-
ções representaram 12,5% do total de empregados, e os serviços 
utilizados para assistência técnica envolveram um contingente 
de pessoas da ordem de 4,1% do total de empregados das coope-
rativas.

Número de Empregados

Salário médio de empregados em cooperativas de MG:
R$ 1.377,59

Renda média de trabalhadores em MG*: 
R$ 601,05

* Fonte: CAGED 

Fo
to

: D
iv

ul
ga

çã
o



Sistema Ocemg/Sescoop-MG     87

Capacitação

A qualificação profissional é hoje uma prática disseminada e de-
mocrática nas cooperativas mineiras, tanto para diretores e gerentes 
quanto para a área técnica. Os temas mais abordados são cooperativis-
mo, práticas gerenciais, finanças e custos. A maioria dos treinamentos é 
formulada e realizada pelo Sistema Ocemg/Sescoop-MG, seguidos pelas 
próprias cooperativas ou pelas centrais. 

Mulheres Cooperativistas

Segundo pesquisa da OCB de 2002, as mulheres são no País 40% 
das empregadas, 25% das cooperadas e 12% das dirigentes das cooperati-
vas. Seja porque as cooperativas urbanas estão se expandindo – e a cida-
de é onde se concentra a mão de obra feminina mais qualificada – , seja 
porque o cooperativismo é um modelo organizacional mais humano, a 
verdade é que a presença delas nas cooperativas é cada dia maior. Ativi-
dades como moda e artesanato costumam reunir mais mulheres, assim 
como as cooperativas de catadoras de papel, mas mesmo o setor agrope-
cuário, tradicionalmente masculino, já mostra a força da mulher.

Em Minas, o número de mulheres associadas aumentou de 15% 
para 16%, entre 2007 e 2008. Segundo o Censo Mineiro do Cooperativis-
mo de 2009, mulheres respondem hoje por 42,4% do corpo funcional e 
por 8,5% dos dirigentes, mas é certo pensar que esse perfil está mudando 
a partir de uma vigorosa ascensão feminina nas cooperativas. 

Cooperativas de Crédito

Respondendo por um número expressivo do PIB do cooperativismo 
em Minas, as 210 cooperativas de crédito instaladas em 502 municípios 
do Estado possuem hoje 600 mil 456 associados e R$ 10,3 bilhões em ati-
vos.  Apesar da sua fatia no mercado de crédito ainda ser pequena – cerca 
de 2% do total – , a expectativa é de que o cooperativismo de crédito ve-
nha a representar 10% dele nos próximos cinco anos. 

A razão é simples: a sociedade aos poucos toma consciência de que 
ela tem condições de administrar o próprio crédito, tanto no meio rural 
quanto no urbano. Uma dicotomia que tem seus dias contados, após re-
solução do Conselho Monetário Nacional, que autorizou a abertura de 
cooperativas de crédito em cidades com mais de 2 milhões de habitantes.

As cooperativas de crédito mostraram seu poder em 2008, quando 
a crise econômica mundial fechou as torneiras do crédito tradicional. Elas 
continuaram emprestando, crescem cerca de 20% ao ano e hoje conta-
bilizam R$ 2,5 bilhões em operações de crédito, dos quais R$ 823 milhões 
foram destinados para o setor do agronegócio. O portfólio de produtos 
e serviços não difere do da rede bancária, mas tem alguns diferenciais: 
taxa de juros menores, melhores índices de rentabilidade e atendimento 
personalizado, pelo qual o associado pode conversar diretamente com o 
presidente da cooperativa, o que é impossível em um banco tradicional.

Existem cooperativas que, mesmo tendo sido criadas para atender 
às necessidades de determinado segmento econômico, atraem, como as-
sociados, toda a comunidade. E, finalmente, o comprometimento dos as-
sociados faz com que elas tenham os menores índices de inadimplência.  

 
Participação dos ramos na movimentação 
econômica do cooperativismo mineiro

*demais ramos: educacional, habitacional, infra-estrutura, produção e trabalho.

Os ramos agropecuário, crédito e saúde somaram quase 97% da 
movimentação econômica das cooperativas de Minas Gerais.



88     Sistema Ocemg/Sescoop-MG

Ramo Turismo e Lazer
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Mais que um empreendimento para a geração de
riquezas e o desenvolvimento, uma cooperativa é uma 
sociedade de pessoas, cuja principal meta é melhorar 
a qualidade de vida de seus associados e familiares, 

trabalhadores e comunidade onde está inserida.



Força na Crise Roberto Rodrigues*

A visão do líder, observador e analista da cena internacional 
sobre o desempenho das cooperativas na maior crise financeira desde 1929

Acima de tudo, um instrumento
Não apenas na recente crise financeira global, mas também nas 

anteriores, especialmente na grave crise asiática dos anos 90, ficou evi-
dente que o cooperativismo de crédito sofreu muito menos que o sistema 
financeiro privado. Os bancos privados tiveram muito mais prejuízo que 
os bancos cooperativistas. Como se explica isso? Muito simples: nenhuma 
cooperativa é um fim em si mesma; ela é um instrumento, um meio para 
cumprir a doutrina, que visa corrigir o social através do econômico. Portan-
to, nenhuma cooperativa, de qualquer ramo, está em busca do lucro como 
seu grande objetivo: ela presta serviços que viabilizam o melhor lucro ao 
seu associado, de modo que este possa ascender na escalada social. Ora, 
sob essa ótica também trabalham o cooperativismo de crédito e os bancos 
cooperativos. Não buscando o lucro, arriscam menos: e o fazem também 
porque não são donos do dinheiro que operam – esse é do cooperado, tam-
bém mutuário e usuário do banco. Além de seu proprietário (investidor).

E, assumindo menos riscos, não especulando, os bancos cooperati-
vos sofrem muito menos que seus concorrentes.

A Aliança Cooperativa Internacional chegou a fazer um estudo no 
final dos anos 90 mostrando a clara correlação entre risco, crise e coope-
rativismo, sempre muito favorável às cooperativas de crédito.

Enfim, havendo profissionalismo nesse setor, as crises financeiras 
serão sempre muito menos prejudiciais às cooperativas que as empresas 
financeiras convencionais.

Protecionismo de volta
A globalidade econômica está em cheque. A grave crise financeira 

de 2008/09 produziu um fenômeno bastante compreensível: os países 
mais ricos, receosos de recessão e desemprego em seu interior, recriaram 
fortalezas protecionistas poderosas, eliminando qualquer hipótese de 
sucesso na própria rodada de Doha, da Organizção Mundial do Comér-
cio (OMC), cujo objetivo explícito é ampliar o comércio agrícola mundial. 
Ora, esse neoprotecionismo bate de frente com a globalização, chega a 
antagonizar-se com ela.

E isso muda, de certa forma, as regras comerciais: mais protecio-
nismo significa menos mercado, mais concorrência, mais dificuldade de 
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ampliar o comércio externo para todos os agentes dos países em desen-
volvimento, inclusive para as cooperativas brasileiras. Estas vinham em 
um ritmo de crescimento importante na participação das exportações 
brasileiras, sinalizando avanços significativos no médio prazo. Afinal, 
seus associados são muito eficientes, as cooperativas investiram muito 
em gestão e agregação de valor, vinham trabalhando com promoção co-
mercial, e o ritmo de crescimento ia acelerado.

Agora, há um novo cenário, que requer muito mais profissionalis-
mo, seja na propaganda e no marketing, seja na qualidade dos produtos. 
Mas há um fator que continua atrapalhando bastante, o velho conhecido 
“Custo Brasil”. Ainda temos juros muito elevados, uma tributação pesada 
e uma logística inadequada.

Assim sendo, as cooperativas, por mais eficientes que sejam, per-
dem competitividade em função de políticas públicas constrangedoras. 
Portanto, é preciso trabalhar muito nas mudanças dessas políticas, como 
já vem fazendo com competência o sistema OCB.

* Coordenador do Centro de Agronegócio da FGV, presidente do Conselho Supe-
rior de Agronegócio da FIESP e professor de Economia Rural da UNESP/Jaboticabal 
Foi ministro da Agricultura e presidente da Aliança Cooperativa Internacional  
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Futuro

O Estado da Arte do 
Cooperativismo em Minas

O Censo do Cooperativismo realizado, pela quarta vez, em 2009 explora as virtudes e  
os obstáculos desse modo solidário de viver, que leva em consideração a produção de bens e 

serviços em nosso Estado. Confira os marcos da Ocemg para os próximos anos

Para ser eficaz em sua missão, o Sistema Ocemg/Sescoop-MG 
precisa conhecer bem seu ambiente de atuação, estabelecer metas e 
ter em mãos o diagnóstico da situação atual do setor cooperativista 
mineiro.

Desde 2000, o Sescoop-MG realiza esse diagnóstico, ouvindo cer-
ca de 90% das afiliadas em cada levantamento. É meio caminho andado 
para quem deseja ajudar a resolver problemas, construir alternativas, es-

tratégias e responsabilidades, dimensionadas pelo tamanho da popula-
ção impactada: cerca de um milhão de cooperados, mais os familiares e 
as comunidades onde as cooperativas se inserem. 

Esses dados estão materializados no “Censo do Cooperati-
vismo Mineiro” 2009. É uma série que se completa com os censos 
de 2000, 2002, 2005, gerando acumulação de experiência e conhe-
cimento sobre as cooperativas mineiras e instrumentalizando a  
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Ocemg com dados e planos de ação vitais para a trajetória das afi-
liadas. E que vai seguir mapeando a pulsação das cooperativas nos 
próximos anos.

As principais questões investigadas nos censos realizados tratam 
de temas como: características do quadro social e funcional das coope-
rativas, perfil dos dirigentes, formas e instrumentos de gerenciamento 
das cooperativas, principais investimentos, mecanismos de comunicação 
utilizados, demandas de educação e capacitação continuadas e intercoo-
peração.

Congregando cerca de um milhão de cooperados, as atuais 765 co-
operativas mineiras empregam mais de 29 mil pessoas diretamente; esse 
número ultrapassa os 30 mil considerando os terceirizados. 

Destinadas a competir e a buscar resultados econômicos reais, as 
cooperativas atuam sob a perspectiva da gestão profissionalizada e efi-
ciente. Preservado seu caráter humanista, supera concorrentes privados 
pelo engajamento dos associados e pela qualidade dos serviços presta-
dos.  

   
Onde Estamos

As cooperativas contribuem para a vitalidade econômica de diver-
sos municípios mineiros, com destaque para as Regiões Metropolitana de 
Belo Horizonte e do Triângulo Mineiro.  Nesse contexto, o cooperativismo 
se apresenta como principal fator de mobilização de pessoas, recursos na-
turais e tecnológicos na dinamização dessas localidades. 

O que aperfeiçoa a adequação das cooperativas a esse ambiente de 
limitação econômica e social é ter entre os seus princípios a preocupação 
com as comunidades onde atuam. Nenhuma outra organização econô-
mica acolhe essa questão como princípio, embora algumas o façam pelo 
menos como concessão e política de convivência.

Quantos Somos
Minas Gerais totaliza cerca de 765 cooperativas e em torno de 1 mi-

lhão de cooperados. Todo o esforço e aprendizado em 40 anos de história 
levou a Ocemg  a  priorizar a qualidade do vínculo e da atitude associativa, 
em vez da quantidade. Mesmo assim, os números são expressivos e a mé-
dia de associados por instituição aumentou gradualmente nos últimos 
anos, como se demonstra a seguir:

Ano Número médio de cooperados por cooperativa
1999 912

2000 1.046 

2001 1.105

2002 1.167

2004 1.224

2005 1.269

2008 1.470

É estimulante para o setor constatar ainda a qualidade das rela-
ções e dos serviços prestados, além do vigor das cooperativas. Existe zelo 
às contratações e à valorização da capacitação, o que abriu as portas para 
o crescimento do segmento em todo o Estado.  

Um Painel cada vez mais Sofisticado
Para atuar no fortalecimento dos processos de gestão das coope-

rativas, a Ocemg estabelece políticas com base no entendimento dos que 
compartilham a sua governança, ouvidas as demandas dos associados.  
O último censo chegou a conclusões e indicações preciosas.

O instrumento mais utilizado pelas cooperativas entrevistadas 
para orientação de seus investimentos é a pesquisa de mercado com qua-
se 50% das respostas, seguida da experiência em métodos gerenciais e 
conhecimento da concorrência. 

Confirmando a condição de fortalecimento e amadurecimento do 
setor, o censo indicou que mais da metade das cooperativas entrevista-
das não contraíram financiamentos ou empréstimos para gerir o negócio. 
As cooperativas que o fizeram tiveram como principais finalidades a aqui-
sição de capital de giro e compra de máquinas, veículos e equipamentos. 
Quando interrogadas se necessitavam de financiamentos ou emprésti-
mos, observa-se que grande contingente afirmou que não necessitavam 
(65%) das respostas, índice esse maior do que o apresentado em 2005, 
isto é, de 55,9%. 

Dessa forma, percebe-se melhora no desempenho financeiro das 
cooperativas (capitalização), que se tornaram menos dependentes do 
mecanismo de empréstimo/financiamento. 



Sistema Ocemg/Sescoop-MG     93

Sempre na Luta
Paulo  Roberto Bernardes*

Quando assumi a presidência da Ocemg, logo percebi que se trata-
va de uma entidade de defesa ativa das cooperativas e de seus associados: 
ou juntava força, coragem e cooperativas, ou não teria razão de existir.   
A  Ocemg sempre foi essa trincheira, para atuar em qualquer terreno, espe-
cialmente ante os governos, em que as cooperativas seriam frágeis. 

De tantas lutas, a de maior impacto foi a que travamos contra a corre-
ção monetária nos créditos rurais – uma praga que triturava as cooperativas 
e seus associados e os reduzia à condição de eternos inadimplentes. Ancora-
dos numa tese do jurista Antônio Ferreira Álvares da Silva, ex-diretor de Cré-
dito Rural do Banco do Brasil, levamos adiante o combate nas mais diversas 
frentes, principalmente no Judiciário.

Mesmo com tantos poderes contrários, a aflição era tanta que produ-
tores de todo o Brasil entraram na justiça lastreados pela tese que defendía-
mos – mais de 300 mil mostraram ao governo que não dava para fingir que 
não via.  Os bancos foram compelidos a negociar e a civilizar as condições de 
financiamento, até então impagáveis. E chegou-se às fórmulas que deram 
prazos e juros suportáveis ao campo.

Também foi relevante o esforço de remoção dos entraves ao desem-
penho das cooperativas de crédito rural. Isto tornou possível a unificação e o 
fortalecimento do segmento, que fez da Crediminas uma potência. 

A grande marca construída pela Ocemg é esta: entidade de luta, que 
se posiciona na defesa das cooperativas, demonstrando que elas têm essa 
força. 

* Presidente da Ocemg de 1987 a 1993, advogado, 70 anos.
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Ramo Consumo
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Quando a gente coopera, todos ganham! 
Valorize o que é bom. 

Dê preferência a produtos e serviços de cooperativas. 
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As mudanças são constantes e o Sistema Ocemg/Sescoop-MG está atento às 
demandas e necessidades do cooperativismo mineiro. São 40 anos de atuação 
da Ocemg e 11 do Sescoop-MG. Com dedicação e muita vontade de fazer com 
que o segmento permaneça em posição de destaque no cenário nacional e 
prezando pela qualidade de vida das pessoas, daremos continuidade a esse 
grande projeto que proporciona orientação e apoio necessários ao desenvol-
vimento das cooperativas mineiras. Certamente, ainda teremos muitos bons 
motivos para comemorar e enaltecer o setor que impulsiona, a cada dia, a 
economia e o bem-estar dos brasileiros.

Conte conosco agora e sempre.

“Cooperativismo, caminho para a democracia e a paz”.
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(Sescoop-MG)

DIRETORIA DO SISTEMA OCEMG/SESCOOP-MG
Presidente: Ronaldo Scucato 
Vice-Presidente: Luiz Gonzaga Viana Lage 
Superintendente: William Bicalho da Cruz

CONSELHO DIRETOR - OCEMG
Almyr Vargas de Paula  (AC CREDI)
Carlos Alberto Paulino da Costa (COOXUPÉ)
Flávio Lúcio Moreira Bicalho (UNIMED/JOÃO MONLEVADE)
Geraldo Magela da Silva (FETRABALHO)
Henrique Souza Saldanha (COOPERABAETÉ) 
Jamil José Saliba (UNICRED CENTRAL MG)
João Batista Bartoli Noronha (SICOOB CREDICAF) 
José Augusto Ferreira (FENCOM)
José Edgard Pinto Paiva (COCCAMIG)
José Nilton Gomes Barbosa (LAC) 
Matusalém Dias Sampaio (CONSUL) 
Renato Nunes dos Santos (COOPA)
Roberto Cleber Cunha Carvalho (SICOOB RURALCREDI)
André Luiz Costa (COOPES)
Clésio Vilela Reis (CAPEBE)
Márcio Olívio Villefort Pereira (SICOOB CENTRO-OESTE) 
Nilson Andrade (COOMAP)
Paulo César de Araújo Rangel (UNIMED/SÃO JOÃO DEL-REI)

CONSELHO FISCAL - OCEMG
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Tatiana Campos Salles Silva (UNIODONTO/BH) 
Elson Rocha Justino (SICOOB CENTRAL CREDIMINAS)
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Orlando Antunes de Oliveira (COOPSESP) 
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Luiz Otávio Fernandes de Andrade (UNIMED/BH)
Garibalde Mortoza Júnior (SICOOB CREDICOM) 
Paulo César Câmara Teixeira (COOPERMOTO)
Trajano Raul Ladeira de Lima (COOCEN-MG)

CONSELHO ADMINISTRATIVO - SESCOOP
Jorge Nobuhico Kiryu (COOPADAP)
Adalberto de Souza Lima (CREDIMATA)
Raimundo Sérgio Campos (SICOOB CENTRAL CECREMGE)
Francisco Miranda Figueiredo Filho (OCB NACIONAL / COCATREL)
Luiz Gonzaga Chaves Campos (COOPEDER)
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Ana Cristina Maia Penido (SICOOB CENTRAL CECREMGE)
Ryan Carlo Rodrigues dos Santos (OCB NACIONAL)
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Elton Evangelista Corrêa Lima (COOPOESP)
Urias Geraldo de Souza (DIVICRED)
José Ailton Junqueira de Carvalho (COOPIFOR)
Tereza Raquel Melo Vitoriano Alves (COOPEN-BH)
Ramiro Rodrigues de Ávila Júnior (SICOOB ARACOOP)
Carlos Fabiano Braga (FETRABALHO-MG)  
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