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cada vez mais conhecido e reconhecido pela 
sociedade. Tanto que nosso setor continua 
forte, sólido, propulsor econômico na geração 
de trabalho e renda. Por isso mesmo é tão 
essencial a atuação alicerçada na moralidade, 
ética e transparência, para que os valores que 
tanto enobrecem o cooperativismo sempre 
estejam preservados. 

É preciso aglutinar sem aglomerar. A 
união é essencial para enfrentarmos o presente 
e o porvir, e quando este chegar, teremos um 
cooperativismo do tamanho que a atual base 
desejar e apoiar. As pessoas são a essência 
do cooperativismo. Por isso, respeitamos a 
individualidade de cada um.

Sabemos do nosso potencial, das nossas 
dificuldades, do que precisa ser aprimorado, 
resolvemos com primazia os conflitos, 
negociamos os nossos serviços com cautela, 
no entanto, em qualquer circunstância, seja 
ela boa ou ruim, os nossos princípios, valores 
e ética, o respeito ao outro, são inegociáveis 
e representam o combustível da nossa 
locomotiva. E, para evitar o descarrilhamento, 
é preciso convergência e união. SomosCoop!

“A experiência não é o que acontece 
com as pessoas, mas o que as pessoas 
fazem com o que lhes acontece”. Essa 
referência de Aldous Huxley, em seu 
romance Admirável Mundo Novo, de 
1931, é muito apropriada para o momento 
que vivemos, de aceleração e mudanças.

Hoje, é possível entender, na prática, o 
que ele mencionou. Estamos atravessando 
um momento difícil, não muito diferente 
daquele descrito por Huxley, e, mesmo 
assim, seguimos confiantes, sem fazer vistas 
grossas. A experiência neste momento 
inóspito mostra quem de fato somos, e 
determinará como o cooperativismo será 
no futuro. 

Fomos colocados à prova, mas, 
justamente neste momento anômalo, o 
cooperativismo vem confirmando seu 
importante papel social e econômico. 
Contudo, ainda é preciso fazer mais, é 
necessário apresentar novidades, reinventar, 
redesenhar os planos estratégicos, ressignificar 
nosso espaço de operacionalização, pois o 
que teremos lá na frente não terá similaridade 
com o que vivemos atualmente.  

O nosso panorama foi modificado. 
O novo normal na concepção de alguns 
chegou para adaptar o cenário da pandemia 
de Covid-19, entretanto, estamos convictos 
de que, na realidade, o ‘novo normal’ 
abeirou-se faz tempo em nosso meio. E se 
não nos adaptarmos, incorporando as novas 
tecnologias aos nossos negócios, seremos 
engolidos. 

Os autênticos cooperativistas há muito 
vêm trabalhando para que esse modelo 
econômico, que tanto nos orgulha, seja 
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Cooperativismo impulsiona desenvolvimento 
econômico de Minas

Com uma movimentação de cerca de 
R$ 60,8 bilhões ao ano, o cooperativismo 
fomenta o desenvolvimento econômico de 
Minas Gerais, oportunizando a pequenos 
produtores competir em posição de 
igualdade no mercado.

O setor é responsável por 9,6% do 
Produto Interno Bruto (PIB) do Estado, o 
que chamou a atenção do Governo de 
Minas que, por meio da Secretaria de 

Estado de Desenvolvimento Econômico 
(Sede), vem trabalhando para fortalecer 
as ações do cooperativismo mineiro.  
Entre as atividades de destaque, está 
a reativação do Conselho Estadual de 
Cooperativismo (Cecoop-MG), cujo 
objetivo é fornecer subsídios para 
políticas de fomento ao desenvolvimento 
das cooperativas. O evento de retomada 
do conselho ocorreu em março deste ano, 
na Casa do Cooperativismo Mineiro.

Além disso, por meio do Circuito 
Mineiro de Oportunidades e Negócios, 
a Sede vem buscando promover a 
aproximação de cooperativas e pequenos 
produtores, empresas âncoras e setores 
estratégicos da economia mineira para 
realização de novos negócios. Somente 
em 2019, foram realizadas 10 edições do 
programa em todo o Estado, capacitando 
539 pessoas e 272 empresas, gerando 
mais de R$ 12 milhões em novos negócios.

E o Sistema Ocemg é parceiro do 

governo nessas estratégias voltadas para 
o setor cooperativista. Por exemplo, no 
programa Minas Livre para Crescer, 
lançado pela Sede no final do ano 
passado, a entidade contribuiu com 15 
proposições, levantadas diretamente com 
as cooperativas.  Entre as propostas, 
estão a simplificação e desburocratização 
de procedimentos na Jucemg, Corpo de 
Bombeiros, Vigilância Sanitária, IMA e 
SEF, além de órgãos municipais e até 
federais. O programa visa simplificar 
o processo de empreendedorismo no 
Estado a partir da redução de entraves 
burocráticos nos processos.

Já a Secretaria de Estado de 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
(Seapa), contando com o apoio do 
Sistema Ocemg e entidades do setor 
agropecuário, lançou, no início de julho, 
o Programa Estadual de Cooperativismo 
da Agricultura Familiar e Agroindústria de 
Minas Gerais (Cooperaf).

 Crédito

OnCoop discute plataforma PIX e transformações 
digitais nas cooperativas de crédito

Uma novidade que entrará em 
vigor em novembro de 2020 no Brasil, a 
plataforma PIX, foi objeto de debate na 
webinar do projeto OnCoop, realizada 
no dia 30 de julho. A videoconferência 
recebeu o professor da Fundação Dom 
Cabral (FDC), Hugo Tadeu, e o chefe 
de Subunidade no Departamento de 
Competição e de Estrutura do Mercado 
Financeiro do Banco Central do Brasil, 
Breno Lobo, para falarem sobre o assunto.

PIX é um sistema de transferências de 
dinheiro e pagamentos instantâneos que 
permitirá transações 24 horas por dia, 
inclusive em fins de semana e feriados. 
Também será possível fazer pagamentos 
em estabelecimentos comerciais físicos 
com a leitura de um QR Code. Segundo 
Lobo, o BCB está trabalhando, há alguns 
anos, para implementar esta nova forma 
de pagamento no país. Para desenvolver 
o projeto, o Banco levou em consideração 
o contexto tecnológico atual, os custos 
e as dificuldades com o papel moeda 

e as lacunas nos meios de pagamento 
disponíveis atualmente.

O especialista explicou que 
entre as características do PIX estão 
a instantaneidade, a velocidade, 
principalmente, do cliente recebedor; a 
disponibilidade plena, o funcionamento 
24 horas por dia em  qualquer dia da 
semana; a multiplicidade de casos de 
uso entre pessoas, seja nos pontos de 
vendas, pagamentos entre empresas 
e até no pagamento de governos; a 
conveniência, da perspectiva do pagador 
e do recebedor, focando a centralidade 
no cliente; a segurança cibernética; e, 
por fim, a competitividade, com vistas em 
aumentar concorrência dentro do sistema 
de pagamentos brasileiros.

Tendo em vista a incorporação do 
PIX pelas cooperativas de crédito, Tadeu 
complementou que o debate sobre as 
transformações digitais e das plataformas 
que viabilizam essas mudanças é muito 
importante para o cooperativismo, mas 

não pode se basear apenas no âmbito 
tecnológico. “As cooperativas devem ter 
uma clareza da sua ambição digital, ou 
seja, saber o que querem com a área de 
inovação digital, e até que ponto o assunto 
da plataforma tecnológica está sendo 
levado a sério enquanto investimento 
e qual é o entendimento do cliente na 
ponta”, frisou.

Atualmente, existem 980 instituições em 
processo de adesão do PIX, entre elas, mais 
de 600 cooperativas. A plataforma está em 
homologação desde junho e vai até outubro, 
sendo que em 16 de novembro entra no ar. 
A partir de 1º de dezembro será aberta uma 
nova homologação por tempo indeterminado 
para que as instituições possam se cadastrar.

As cooperativas que tiverem dúvidas 
sobre o assunto podem acessar o site 
do BCB ou enviar um e-mail para  
pix@bcb.gov.br. A webinar sobre o tema 
está disponível no canal do YouTube do  
Sistema Ocemg (www.youtube.com/Sistema 
Ocemg).
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Conselheiros, dirigentes, gestores e 
colaboradores participaram do Seminário 
Virtual do Ramo Transporte da Região 
Sudeste, realizado no dia 17 de julho.  
Mais de 90 pessoas integraram o encontro 
online, que contou com representantes 
do Conselho Nacional de Transporte da 
OCB, e das Unidades Estaduais: Sistema 
Ocemg, Sistema OCB/RJ, Sistema OCB/
ES e Sistema Ocesp.

“Realizamos anualmente o Encontro 
Nacional do Ramo Transporte, porém, 
neste ano tudo mudou devido à situação 
pandêmica e o Conselho Consultivo 
desenvolveu uma lógica de regionalização 
dos encontros. Os seminários regionais 
são para conhecermos a força de cada 
Estado, nos aproximarmos mais da base 
e para que tenhamos uma visão mais 
completa do que está acontecendo no 
setor”, explicou Evaldo Matos, presidente 
da Federação das Cooperativas de 
Transporte de Minas Gerais (Fetranscoop-
MG) e coordenador nacional do ramo.

Segundo Matos, das cerca de oito mil 
cooperativas atuantes no Brasil, mais de 
1.300 são de transporte. Ele frisou ainda 
que o país apresenta um mercado enorme 
para o setor, visto que o transporte de 
cargas e pessoas é feito predominante 
pelas rodovias.

O seminário contou com uma palestra 
do coordenador de Desenvolvimento 
Cooperativo do Sescoop/PR, João 

Gogola, que apresentou o cenário atual, 
os desafios para as cooperativas e as 
possibilidades de retomada da economia 
pós-pandemia. Gogola frisou que o 
cooperativismo está no caminho certo 
ao buscar, cada vez mais, conhecer a 
realidade de cada ramo e do contexto 
econômico para traçar estratégias 
com vistas no seu desenvolvimento. A 
programação contemplou também casos 
de sucesso de cooperativas dos quatro 
Estados.

Na ocasião, o presidente do Sistema 
Ocemg, Ronaldo Scucato, comentou 
sobre a evolução experimentada pelo 
setor nos últimos anos, principalmente no 
momento atual, em que as cooperativas 
estão transportando os alimentos e demais 
produtos para as pessoas durante o período 
de pandemia. E exemplificou ainda dizendo 
que “os taxistas estavam passando uma 
situação dificílima diante do isolamento 
causado pelo novo coronavírus e o 
Sistema Ocemg acionou as cooperativas 
de táxis para fazer as entregas dos kits de 
participação da Corrida da Cooperação 
para duas mil pessoas em Belo Horizonte e 
Região Metropolitana”. Segundo ele, hoje, 
Minas Gerais conta com 156 cooperativas 
e cerca de 19 mil associados.

O superintendente do Sistema Ocemg, 
Alexandre Gatti Lages, leu ainda uma carta 
enviada pelo presidente da Ligue Táxi BH, 
Durval Cunha, em nome dos cooperados, 

Seminário das cooperativas de transporte da Região Sudeste 
discute desafios e oportunidades para o setor 

agradecendo a iniciativa da entrega dos 
materiais da Corrida.

Em complemento, o superintendente 
do Sistema OCB, Renato Nobile, falou 
que momentos de crise pedem reflexão. 
“No cenário atual, devemos enfrentar as 
dificuldades e aproveitar as oportunidades. 
Uma delas é a possibilidade de um maior 
fortalecimento da relação de cooperados 
com as cooperativas”, disse.

Vinícius Mesquita, presidente do 
Sistema OCB/RJ, contou que sua origem 
no cooperativismo é no ramo transporte em 
uma cooperativa da qual é presidente nos 
dias de hoje e frisou sobre a relevância de 
ações com vistas na evolução do segmento.

Já o superintendente técnico da 
Ocesp, Flávio Bersani, destacou três 
pontos referentes ao seminário: o fato 
de o transporte estar cada dia mais 
evidente como serviço fundamental 
para a sociedade; a questão de 
regionalizar e discutir com o grupo, 
trocando experiências para solucionar 
problemas comuns em conjunto, bem 
como o fator inovação, tão relevante 
para a manutenção das cooperativas no 
mercado.

Adiantando que o seminário é o pontapé 
inicial de uma grande parceria, Carlos André 
Santos, superintendente do Sistema OCB/ES, 
disse: “Esta é uma iniciativa muito importante. 
A primeira de muitas que a região sudeste 
fará em conjunto”.

Atualização 
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Assembleia

Assembleia aprova contas da Ocemg por 
unanimidade com transmissão pelo YouTube

Transparência e responsabilidade em 
relação aos recursos administrados, a partir 
de uma gestão democrática e atenta às 
necessidades do setor em Minas. Esse foi o 
tom da Assembleia Geral Ordinária (AGO) da 
Ocemg, realizada no dia 28 de julho, na sede 
da entidade, em Belo Horizonte. Em função 
da pandemia, a AGO também foi transmitida 
pelo YouTube do Sistema Ocemg, com link 
enviado a todas as cooperativas. Cerca de 
30 representantes de cooperativas mineiras 
participaram da reunião presencialmente, com 
audiência de 60 pessoas pela internet. 

Abrindo os trabalhos, o presidente 

do Sistema Ocemg, Ronaldo Scucato, 
falou sobre a importância da reinvenção 
do cooperativismo e da valorização das 
pessoas. “Estamos atravessando um momento 
difícil, em que o cooperativismo terá que se 
reinventar, porque o que encontraremos lá na 
frente não terá similaridade com o que vivemos 
atualmente, nós encontraremos um mundo 
modificado, alguns falam do novo normal, 
mas se analisarmos bem este novo normal, 
nos aspectos da tecnologia, ele já chegou 
faz tempo, as coisas já estão modificadas. 
Temos que nos unir para poder enfrentar o 
tempo que virá e o cooperativismo do futuro 

será do tamanho que a base desejar. E essa 
base são as pessoas, que são a essência do 
cooperativismo”, refletiu.

Em seguida, o vice-presidente do Sistema 
Ocemg, Luiz Gonzaga Viana Lage, fez a leitura 
do edital de convocação. O superintende 
do Sescoop-MG, Alexandre Gatti Lages, 
apresentou o Relatório de Atividades do 
Sistema Ocemg, resumindo as principais ações 
da Ocemg em 2019. Ele sinalizou que todas 
as cooperativas receberão o material pelo 
correio e que também poderão acessá-lo no 
site da instituição. 

Na ocasião, a assembleia aprovou por 
unanimidade a prestação de contas referente 
ao exercício passado, bem como o orçamento 
proposto para 2020. Também foi deliberada a 
transferência de sobras para o Fundo Social, 
em conformidade com o artigo 37 do Estatuto 
Social, bem como autorizadas as negociações 
coletivas de trabalho pela entidade. Fechando 
as atividades, Scucato, apresentou os 
representantes eleitos para recomposição dos 
cargos vacantes de conselheiro diretor suplente 
(Marlon Geraldo Vargas / Unicred Integração 
de Minas) e conselheiro fiscal suplente da 
Ocemg (Alfredo Alves de Oliveira Melo / 
Sicoob NossaCoop). 

Plano Safra 2020/2021 é lançado para produtores mineiros 
O Plano Safra 2020/2021 foi 

lançado para o Estado de Minas Gerais no 
dia 16 de julho. O incentivo do governo 
federal é destinado para os produtores 
rurais e abrange políticas que englobam 
assistência técnica, criação de crédito, 
investimento, seguro, garantia de preço e 
comercialização para a atividade.

A Secretária de Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento de Minas Gerais, Ana 
Valentini, esteve presente, bem como os 
membros das entidades representativas do 
setor agropecuário, entre eles o Sistema 
Ocemg.

Durante o evento, realizado no 
formato online, o Superintendente do 
Banco do Brasil em Minas Gerais, 
Ronaldo Alves de Oliveira, apresentou 
os resultados da safra 2019/2020 e os 
recursos para a produção de 2020/2021. 
Ele frisou que, nos últimos 30 anos, o 

crescimento da produção agropecuária 
somou 333%, enquanto a área de 
produção subiu em 73%. Além disso, em 
1990 eram produzidas 58 milhões de 
toneladas e, este ano, a produção já soma 
250 milhões de toneladas, de acordo com 
a Companhia Nacional de Abastecimento 
(Conab).

Segundo Oliveira, em Minas foram 
direcionados R$12,5 bilhões para 
custeio, comercialização, industrialização 
e investimento na produção Agro de 
2019/2020. E, para a Safra 2020/2021, 
serão destinados R$ 103 bilhões em 
âmbito nacional, sendo cerca de R$ 13,7 
bilhões, uma projeção de crescimento de 
9,6% em relação ao ano anterior.

A Secretária de Agricultura destacou 
que o Plano Safra 2020/2021 para o Estado 
trouxe mais recursos e juros menores, que 
podem trazer mais rentabilidade para 

o produtor. Ela acrescentou que “nós 
vivemos um momento de apreensão com a 
pandemia, mas, ao mesmo tempo, temos 
esperança ao olhar para frente, para o 
próximo plantio, com a expectativa de que 
a próxima safra será melhor”. Para Ana 
Valentini, a estimativa é de que, este ano, 
o valor bruto da produção agropecuária 
em Minas cresça cerca de 20%.

Agricultura 

Evento foi transmitido pelo Youtube
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Especial

Sistema Ocemg se reposiciona no ambiente digital e apresenta 
novas ações para o desenvolvimento do setor cooperativista 

Cursos, palestras, eventos e até visitas de acompanhamento foram reformuladas para o formato online a 
organização foi uma das primeiras Unidades a lançar programa de webinars durante a pandemia

Tempos difíceis merecem soluções 
inovadoras. Com esta máxima em mente, o 
Sistema Ocemg se reposicionou no ambiente 
digital, ofertando cursos, programas de alta 
gestão, palestras, eventos, webinars, visitas 
técnicas e ações de acompanhamento para as 
cooperativas. 

A pandemia do novo coronavírus acelerou 
várias ações da entidade, especialmente no 
que se refere à atualização daquelas que 
eram presenciais para o meio virtual, dando 
continuidade na execução e ampliação do seu  
portfólio de soluções de educação, promoção do 
desenvolvimento sustentável  e assessoramento 
técnico para que as cooperativas sigam como 
referência e destaque profissional no mercado. 

Como explica a Gerente de Educação 
e Desenvolvimento Sustentável do Sistema 
Ocemg, Andréa Sayar, a entidade “já tinha no 
radar a oferta de programas de capacitação em 
meio digital. É uma demanda antiga das próprias 
cooperativas, principalmente, considerando o 
tamanho do Estado de Minas Gerais. Tivemos 
que buscar alternativas para continuar ofertando 
o que as cooperativas precisam, de uma forma 
eficiente e dentro do que elas já têm costume 
de receber presencialmente, mas também 
com conteúdo e modelagens novas”, ressalta 
a gerente. Segundo ela, a educação digital 
possibilita a participação de mais pessoas e 
também daqueles que estão localizados em 
cidades que ficam distantes de Belo Horizonte, 
onde fica sediada a Casa do Cooperativismo 
Mineiro, ou mesmo dos municípios pólo de cada 
região. 

O presidente do Sistema Ocemg, Ronaldo 
Scucato, complementa que a qualidade dos 
programas e iniciativas disponibilizadas para 
as cooperativas é a mesma tanto em ambiente 
presencial quanto online. “A capacitação e a 

formação profissional do público cooperativista é 
nossa prioridade, independente do meio utilizado. 
O que fizemos foi adaptar a linguagem, o meio 
de interação e o formato dos conteúdos de 
forma a seguir munindo dirigentes, cooperados 
e colaboradores das cooperativas mineiras 
com ferramentas para a melhoria contínua da 
gestão e dos processos cotidianos, fomentando 
o crescimento do setor”, frisa Scucato. 

“A pandemia do novo coronavírus trouxe a 
necessidade de acelerar muitos processos que 
já estavam no nosso radar. As Unidades que 
se organizaram para liberar conteúdos digitais 
variados mostraram, novamente, a capacidade 
do nosso movimento em dar as respostas mais 
adequadas às necessidades das cooperativas. Se 
por um lado a pandemia nos fez inovar em muitos 
processos, por outro, nos deu a certeza de que o 
nosso foco deve continuar o mesmo: promover 
a cultura cooperativista e o aperfeiçoamento da 
gestão para o desenvolvimento das cooperativas 
brasileiras”, ressalta a gerente do Sescoop 
Nacional, Karla Oliveira. 

No Portal do Cooperativismo Mineiro (www.
sistemaocemg.coop.br), as cooperativas podem 
conferir a programação de cursos gratuitos e 
encontros virtuais, ministrados por especialistas 
e profissionais que são referência no mercado. 
Desde o início da pandemia, cerca de 19.580 
pessoas já foram beneficiadas com as ações 
promovidas pela entidade no ambiente digital.

Vale ressaltar que o Sistema Ocemg foi 
uma das primeiras Unidades Estaduais a criar 
um programa de webinares exclusivas para 
o setor - em uma série de videoconferências 
em parceria com Fundação Dom Cabral  
Sicoob Universidade, Unimed-BH e Faculdade 
Unimed. Chamada de OnCoop, a proposta 
foi iniciada em 8 de abril, acumulando desde 
então 51 webinares e 44.641 visualizações 
dos vídeos que estão  hospedados no canal do 
Youtube da organização (www.youtube.com/
SistemaOcemg). 

Entre as iniciativas adaptadas para a nova 
realidade, está o Programa de Gestão Avançada 
para Lideranças (Lidercoop), promovido em 
parceria com a FDC. As aulas retornaram em 
julho, com uma turma de 34 participantes, que, 
desde fevereiro, integram a iniciativa. 

No formato online, o programa é 
realizado em dois dias seguidos, com quatro 
horas de duração, abordando temas como: 
Gestão da Mudança; Orientação para 
Mercados; Inovação em Modelos de Negócios; 
Governança Corporativa em Cooperativas; 
Finanças e Gestão de Risco Financeiro; Gestão 
de Riscos do Negócio; Gestão Estratégica de 
Pessoas; e Sustentabilidade e Prosperidade, que 
serão trabalhados até novembro de 2020.  

De acordo com o Carlos Eduardo Borges, 
Gerente de Desenvolvimento de Empresas da 
FDC, “estamos retomando o programa neste 
cenário tão desafiador, mas é nos momentos de 
crise que somos mais fortes. E a educação nunca 
mais será a mesma, ela já vinha passando por 
reestruturações, e programas híbridos, digital e 
presencial, farão parte do cotidiano”.

Também adaptados para a plataforma 
digital, os Programas de Desenvolvimento 
de Conselheiro de Cooperativas dos Ramos 
– Agropecuário, Crédito e Saúde foram  
retomados em 3 de agosto. Os Prodecoops 
são realizados com a chancela educacional 
da Fundação Dom Cabral (FDC), sendo um 
programa que contempla a atualização das 
competências dos conselheiros cooperativistas, 
abordando assuntos atuais de cada setor. 

“A nossa intenção é que isso se propague, 
que criemos uma curva de aprendizagem rápida 
como o que vem acontecendo nestes meses. 
E este mérito é compartilhado entre diretoria, 
gerentes e funcionários do Sistema Ocemg, 
mas também com nossos parceiros e instrutores 
que já têm experiência nesse sentido e com as 
cooperativas que participam e dão feedbacks”, 
afirma Andréa Sayar sobre o futuro dos projetos 
virtuais da entidade. 
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Sistema Ocemg se reposiciona no ambiente digital e apresenta 
novas ações para o desenvolvimento do setor cooperativista 

Cursos, palestras, eventos e até visitas de acompanhamento foram reformuladas para o formato online a 
organização foi uma das primeiras Unidades a lançar programa de webinars durante a pandemia

Mentorias e visitas 
O processo de acompanhamento das 

cooperativas também foi incluído no ambiente 
digital e tem rendido bons frutos. Por meio da 
Gerência de Desenvolvimento e Monitoramento 
de Cooperativas, o Sistema Ocemg está 
realizando mentorias individuais por ramo e 
mentorias em grupo, além de visitas e outras 
ações priorizando o contato contínuo com a 
base, mesmo em tempos de pandemia. 

Um exemplo foi a Semana do 
Preenchimento, enquadrada nas mentorias 
em grupo, que atendeu 75 cooperativas com 
objetivo de orientá-las para o preenchimento da 
ferramenta do Programa de Desenvolvimento da 
Gestão das Cooperativas (PDGC). Até o final do 
ano, o projeto tem a expectativa de atender 100 
cooperativas.

No caso do Programa de Desenvolvimento 
Econômico-Financeiro (GDA), em junho, foram 
realizados encontros online para tratar do 
cenário econômico, estratégias financeiras e 
dar a devolutiva dos balanços das cooperativas 
dos ramos Agro – de café e leite –, bem como 
transporte. Ao todo, 58 cooperativas foram 
atendidas, por meio de 274 balanços inseridos 
no GDA.

Já as mentorias individuais englobam 
o projeto Incoop, que foi adaptado para o 
modelo remoto para levar orientações de 
aprimoramento dos processos de gestão e 
governança das cooperativas, embasadas nas 
melhorias apontadas nos relatórios do prêmio 
SomosCoop Excelência em Gestão. 

Nas mentorias, os mentores analisam, em 
conjunto com a cooperativa, os principais pontos 
(práticas, processos, resultados) que podem ser 
aperfeiçoados, visando a melhoria dos processos 
de governança e de gestão, sugerindo práticas a 
serem implementadas.

A mentoria utiliza uma abordagem direta 
de intervenção focada nos pontos de melhorias 
individuais de cada cooperativa, diagnosticados 
previamente na ferramenta do PDGC. São 

oferecidas sugestões de boas práticas de forma 
que a cooperativa participante saiba como 
executar determinada ação possibilitando a 
implementação ágil de melhorias de gestão.

Para Fernando Cerqueira, presidente da 
Coocafé, cooperativa que participou do projeto-
piloto da mentoria Incoop, “esse trabalho 
mais personalizado do Sistema Ocemg com 
as cooperativas nos mostra o que temos que 
melhorar ainda mais em busca da excelência. 
Além disso, a mentoria online otimiza o tempo, 
devido ao fato de não haver o deslocamento, 
e o encontro acaba se tornando mais objetivo”, 
pontua.

Já a Mentoria para o Crédito será 
retomada na segunda quinzena de agosto junto 
às cooperativas. Os encontros são mediados 
pela economista Rita Mundim, com consultorias 
financeiras e de gestão, em consonância com os 
planejamentos estratégicos de cada cooperativa 
filiada ao Sicoob Central Crediminas e ao 
Sicoob Central Cecremge.

Complementando o trabalho, o Sistema 
Ocemg já realizou 90 visitas virtuais do PDGC, 

em 34 cooperativas. No GDA, 45 cooperativas 
receberam mentorias. Foram elaborados  
também 14 boletins técnicos segmentados por 
ramo, com informações atuais e relevantes 
para o negócio cooperativo.

Para a gerente de Desenvolvimento e 
Monitoramento de Cooperativas do Sistema 
Ocemg, Vitória Drumond, trata-se de “um 
novo formato de prestação de serviços para 
as cooperativas. Ganhamos em agilidade, 
porque o técnico não precisa se deslocar 
até o município, e em capilaridade, já que 
conseguimos anteder cooperativas em 
diferentes cantos do Estado de um dia para 
o outro. Porém, o digital não vai substituir as 
ações presenciais, elas continuarão existindo, 
mas atreladas ao trabalho remoto”. 

Ela complementa que, para os próximos 
meses, serão lançados novos projetos, como 
a Jornada da Gestão, que visa trazer debates 
relevantes sobre o assunto, relacionados 
com o momento atual e com a necessidade 
de readaptação das cooperativas para se 
manterem no mercado.  

7

Ações do Sistema Ocemg 
em ambiente virtual 

51 webinares e 44.641 visualizações

75 cooperativas atendidas na Semana do Preenchimento

90 visitas virtuais do PDGC realizadas em 34 cooperativas

45 cooperativas atendidas nas Mentorias do GDA

274 balanços inseridos no GDA

12 visitas virtuais do GDA realizadas em 12 cooperativas

Cerca de 19.580 pessoas beneficiadas desde 

o início da pandemia
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Voluntariado

Dia de Cooperar do Sistema Ocemg 
contou com novidades e parcerias

Edição deste ano da campanha privilegiou o ambiente online, com lives de 
lançamento e celebração do voluntariado cooperativista; entidade se uniu ainda  

a parceiros para potencializar as ações de atenção ao próximo

Em mais uma edição, as cooperativas 
mineiras deram um show de solidariedade 
durante a campanha do Dia de Cooperar 
(Dia C). Em 2020, o desafio foi intenso, 
tendo em vista o isolamento imposto pelo 
novo coronavírus. Com vistas a atender 
todas as recomendações da Organização 
Mundial de Saúde (OMS), as cooperativas 
mostraram que a solidariedade não para e 
que, mesmo à distância, é possível realizar 
ações sociais de norte a sul do Estado. 

Este ano, o do Dia C esteve voltado 
para os públicos mais afetados pela 
pandemia mas também as cooperativas 
que já realizavam projetos contínuos 
deram prosseguimento a eles de forma 

que todos que conhecem o Dia de Cooperar 
fossem atendidos com as ações que vêm 
transformando a vida de milhares de 
pessoas. 

E agora é hora de reunir todas as 
informações das ações realizadas no Estado 
e preparar o livro de Resultados do Dia 
C, que contempla a descrição, o número 
de pessoas atendidas, voluntários e o 
resumo de tudo o que aconteceu durante a 
campanha. A equipe já está trabalhando na 
consolidação e produção da publicação. 

O Sistema Ocemg também realizou 
três grandes eventos de responsabilidade 
social no ambiente virtual, em seu canal 
do Youtube: as lives de lançamento e 

celebração do Dia C 2020 e a 9ª edição 
da Corrida da Cooperação (Em casa). 
As transmissões ao vivo movimentaram 
as redes sociais da organização com 
postagens no Instagram, Twitter e 
Facebook, somando mais de 267 mil 
visualizações no Youtube.

Somente a live de lançamento do 
Dia C, realizada em 10 de maio, com 
diversas atrações, entre elas um show 
com César Menotti e Fabiano, conta, até 
o momento, com 261.621 visualizações. 
Enquanto o encerramento da campanha, 
no dia 4 de julho, com a participação da 
banda mineira Skank, já soma mais de 
268 mil visualizações. Os eventos online 
do Sistema Ocemg, reunindo as lives 
do Dia C e a Corrida da Cooperação, 
totalizaram 63 inserções na mídia, entre 
jornais, sites e rádios. 

Toda essa visibilidade conseguiu 
mobilizar voluntários para a principal 
causa do Dia de Cooperar, que é 
transformar a vida das pessoas.  E com 
esse intuito, o Dia C do Sistema Ocemg 
conseguiu um total de R$ 50.250,00 em 
arrecadações, divididas entre campanhas 
realizadas pela organização desde o 
lançamento do movimento este ano; 
doações via QR Code durante a live 
de celebração da iniciativa; e o valor 
simbólico das inscrições da Corrida 
da Cooperação, cujo montante foi 
totalmente revertido para as ações do 
Dia C. 

O valor será destinado para compra 
de cestas básicas para as instituições: 
Central Única das Favelas (Cufa); 
Associação Mineira de Reabilitação 
(AMR); Associação Unificada de 
Recuperação de Apoio (Casa Aura); 
Cidade Ozanam Obra Unida da 
Sociedade São Vicente de Paula – Creche 
Odete Valadares; e Asilo Nossa Senhora 
da Piedade (Lar da Vovó). 

8



9

Dia de Cooperar do Sistema Ocemg 
contou com novidades e parcerias

Edição deste ano da campanha privilegiou o ambiente online, com lives de 
lançamento e celebração do voluntariado cooperativista; entidade se uniu ainda  

a parceiros para potencializar as ações de atenção ao próximo

Na campanha de 2020, o Sistema 
Ocemg promoveu também a doação 20 
mil máscaras faciais e angariou a doação 
de mil unidades de sabonetes GH para 
cooperativas e instituições beneficentes. 

Para o presidente do Sistema 
Ocemg, Ronaldo Scucato, o Dia de 
Cooperar veio reforçar a relevância que 
as cooperativas têm tanto no âmbito 
social quando econômico das cidades, 
principalmente em momentos de crise. 
“Desde a sua fundação, há mais de 170 
anos, o cooperativismo se apresenta 
como o caminho para que as pessoas 
consigam atravessar períodos delicados 
de uma forma mais tranquila. O atual 
cenário pandêmico é um deles e as 
cooperativas assumiram a dianteira na 
realização de projetos e na mobilização 
de voluntários para ajudar aqueles que 
precisam. E o Sistema Ocemg, como em 
todos os anos, realizou sua campanha 
do Dia C pautado pela realidade e pelas 
necessidades mais urgentes, que são 
alimentos e produtos para garantir a 
segurança sanitária contra a propagação 
do novo coronavírus”, complementou. 

Novas parcerias
O Dia de Cooperar, a cada ano, 

mostra a sua força e vem mobilizando 
parceiros que também acreditam no poder 
transformador da solidariedade. Neste 
sentido, este ano a campanha contou 
com doações do Sindicato Nacional da 
Indústria de Produtos para Defesa Vegetal 
(Sindiveg), que destinou itens de primeira 
necessidade, com o apoio de cooperativas 
locais, para as cidades de Brumadinho, 
Curvelo e Montes Claros.

Todos os produtos doados foram 
adquiridos de produtores e fornecedores 
locais, fomentando a produção 
regional. As entregas das doações, 
que aconteceram no período de 3 a 11 

de julho, obedeceram os protocolos de 
distanciamento social, uso de máscaras e 
álcool em gel, e seguiram uma logística de 
distribuição organizada pelas cooperativas 
participantes.

Para a diretora executiva do Sindiveg, 
Eliane Kay, “o novo coronavírus é um 
grande desafio para todos os brasileiros. 
Neste cenário, a responsabilidade social 
ganha cada vez mais relevância nos 
diferentes setores da economia, incluindo 
o agronegócio. Com o Dia de Cooperar, 
contribuímos para o bem-estar da população 
mais carente e a cadeia de produção de 
alimentos dá mais um exemplo de ação 
solidária, essencial neste momento”. 

Em Brumadinho, o presidente do 
Sicoob Centro-Oeste, Márcio Villefort, 
agradeceu os voluntários que angariaram 
104 litros de álcool em gel e 203 
máscaras, 500 kg de torta de mamona, 
500 kg de farinha de osso, 469kg de 
substrato orgânico e 6 toneladas de 
esterco, destinadas para 26 famílias que 
vivem da plantação e venda de hortaliças 
e frutas. “Com as doações 82 pessoas, 
ou seja, 26 famílias pertencentes à 
comunidade Pastorinhas, que trabalham 
com a agricultura familiar e, devido a 
pandemia, estão com dificuldades para 
plantar e vender suas mercadorias, foram 
beneficiadas”, informou Villefort.

Em Curvelo, foram doadas 66 
cestas básicas, 33 litros de álcool em 
gel, 132 litros de água sanitária e 
66kg de sabão em pó para 22 famílias 
associadas à Coopercerrado. Todas as 
doações foram acompanhadas pela 
presidente da cooperativa, Norma Lúcia 
Maciel Vieira, que ressaltou: “As doações 
foram muito importantes, principalmente 
neste momento de pandemia. Todos os 
produtores ficaram muitos felizes. Tiveram 
pessoas que nunca haviam recebido uma 
doação”.

Já em Montes Claros, foram doadas 
130 cestas básicas distribuídas para 67 
famílias cooperadas da Cooafa/MG, 
formada por agricultores que vivem do 
plantio e comércio de alface, tomate e 
alho, vendidos para as escolas públicas 
e feiras, e que tiveram as atividades 
interrompidas durante a pandemia. 
“Estamos passando por um teste chamado 
Covid-19 e a Cooafa/MG agradece o 
Sindiveg e o Sistema Ocemg. Graças a 
vocês o agricultor familiar será amparado 
e várias famílias serão beneficiadas”, 
frisou Juliana Alves Santos, presidente da 
cooperativa.

O presidente do Sistema Ocemg, 
Ronaldo Scucato, reafirmou a importância 
do Dia de Cooperar como o maior 
movimento de voluntariado cooperativista 
brasileiro. “O Dia C nasceu em Minas 
Gerais e, com o apoio da OCB, hoje é 
realizado de norte a sul do país. Um 
dia que não para, que está inserido no 
cotidiano das cooperativas. Receber as 
doações do Sindiveg este ano mostra que 
o movimento sensibiliza outras instituições, 
que, assim como nós, acreditam na força 
transformadora da solidariedade. Unir 
esforços em prol de quem mais precisa é 
algo grandioso, que nos sensibiliza e nos 
faz acreditar que estamos no caminho 
certo e contribuindo para um país melhor”.
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EspecialDesenvolvimento

Sancionada a Lei 23.672 de incentivo aos 
negócios de impacto e afetados pela pandemia

Minas Gerais passou a contar com 
uma política estadual de incentivo aos 
chamados “negócios de impacto”, que 
geram efeito socioambiental positivo 
e retorno financeiro ou econômico de 
forma sustentável. As diretrizes estão na 
Lei 23.672, sancionada pelo governador 
Romeu Zema no dia 3 de julho e 
publicada no Diário do Executivo no dia 
4. A iniciativa prevê ações prioritárias para 
empreendimentos afetados pela pandemia 
de Covid-19.

A norma tem origem do Projeto de Lei 
(PL) 2.035/20, aprovado em junho pela 
Assembleia Legislativa de Minas Gerais. O 
texto da lei cita princípios como o respeito 
à dignidade humana, aos valores sociais e 
à livre iniciativa, à igualdade de gênero e 
à dignidade das minorias.

Além disso, a Lei versa sobre o 
desenvolvimento de uma cultura e 
educação empreendedoras. No artigo 4º, 
o texto trata sobre diretrizes do Estado para 
o fomento dos negócios de impacto, como, 

por exemplo, o incentivo à competitividade 
dos instrumentos de crédito, à capacitação 
dos empreendedores e à participação desse 
tipo de empreendimento no mercado.

Vale destacar que a proposta prevê 
ainda que o Estado estimule o acesso 
ao crédito e apoie o relacionamento de 
concessão de crédito para os negócios de 
impactos e aqueles afetados pela situação 
pandêmica.

(Fonte: ALMG)
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Coopercurtas

Expocaccer diversifica 
ações para o Dia 

de Cooperar

Cooqpeban realiza ação do Dia C em 
benefício de casa de idosos

Atuante em todos os anos na campanha 
do Dia de Cooperar, a Expocaccer vem 
realizando uma série de iniciativas para 
auxiliar as pessoas afetadas pela Covid-19.

Entre as ações foram destinados mais 
de R$ 50mil ao Hospital Santa Casa de 
Patrocínio para compra de equipamentos 
e aparelhos respiratórios. Além da 
Campanha Quarentena Solidária, doando 
3,5 toneladas de alimentos para famílias e 
instituições carentes do município.

A cooperativa ainda disponibilizou 
um vídeo e cartilha com orientações 
de prevenção ao novo coronavírus 
nos ambientes de trabalho e cuidados 
necessários durante a colheita de café; 
apoiando também a campanha de 
distribuição de máscaras da ACIP/CDL 
de Patrocínio com a doação de 1.000 
máscaras.

No dia 8 de junho, a Expocaccer doou 
cestas básicas, produtos de limpeza, higiene 
pessoal, agasalhos, para instituições 
sociais e pessoas em vulnerabilidade social 
da região central e rural de Patrocínio. 
As doações contabilizaram cerca 6,5 
toneladas de alimentos. 

“Há 11 anos a Expocaccer participa do 
Dia C. Neste ano tão atípico que estamos 
vivendo, não pudemos realizar eventos 
em parceria com outras cooperativas, 
como normalmente fazemos, porém 
diversificamos nas doações. Dessa forma, 
com a ajuda dos nossos cooperados, 
funcionários, parceiros e clientes, 
alcançamos o nosso objetivo que é 
cooperar com quem mais precisa”, afirma 
a secretária executiva da cooperativa, 
Sabrina Caixeta.

A Cooqpeban, de Muriaé, integrou, pelo 
quinto ano consecutivo, as ações do Dia de 
Cooperar (Dia C). O projeto buscou atender 
às necessidades do Lar Ozanam, que fica em 
Muriaé, e é assistido pela cooperativa em outras 
ocasiões.

A formulação da ação levou em conta os 
cuidados com a saúde dos voluntários e dos 
residentes na casa de idosos, tendo em vista o 
cenário pandêmico enfrentado no atual momento.

Com a contribuição de diretores e 
cooperados, a iniciativa angariou doações de 

Seguros Unimed realiza live sobre 
cooperativismo para colaboradores

A Seguros Unimed organizou lives 
semanais, às sextas-feiras, com os colaboradores 
neste período de pandemia. No dia 10 de 
julho, a ação contou com convidados que 
mostraram como a cooperação contribui para 
o desenvolvimento econômico e social, além de 
oferecer respostas eficazes em tempos de crise.

A ação chamada #Sextou live abordou 
o tema “Cooperativas para a ação climática”, 
proposto pela Aliança Cooperativa Internacional 
(ACI) como mote para a celebração do Dia 
Internacional do Cooperativismo em 2020.

Ronaldo Scucato, presidente do Sistema 
Ocemg, foi um dos convidados, e falou sobre 
a visão contemporânea e dos fundamentos 
do cooperativismo. O dirigente frisou a 
importância de capacitar os empregados de 
cooperativas e entidades do setor: “Temos um 

O Dia C do Sicoob Coopemata, 
de Cataguases, por meio da campanha 
Conexão Solidária, uniu grandes eventos em 
prol da ajuda ao próximo. Durante o período 
entre 22 de junho a 31 de julho, a inciativa 
arrecadou doações e promoveu lives, sendo 
uma cultural e as outras duas com palestras.  

Os eventos apresentados foram a live 
cultural e solidária, no dia 4 de julho, em 
celebração ao Dia de Cooperar; a palestra 
do professor Márcio Vidal, transmitida pela 
página do YouTube do Sicoob Coopemata; 
e, para fechar com chave de ouro, no dia 
21 de julho, foi realizada uma transmissão 
online com campeão olímpico pela seleção 
brasileira de vôlei, Tande.

Durante toda a campanha, foram 
disponibilizadas diversas formas para o 
cooperado ou parceiros realizarem suas 

grande contingente de pessoas que trabalham 
com cooperativismo e não sabem sobre seus 
fundamentos. Se não prepararmos nosso 
colaboradores e dirigentes internamente, como 
vamos passar nossos valores e princípios para a 
sociedade”.

O presidente da Seguros Unimed, 
Helton Freitas, complementou que o “DNA da 
seguradora é o mesmo do cooperativismo. 
Portanto, nossos valores organizacionais e 
competências são cooperativistas. Nosso jeito 
de fazer negócios tem tudo a ver com este 
segmento”.

Na ocasião, o presidente do Sicoob 
Saromcredi, de São Roque de Minas, João Leite, 
contou a história de como o cooperativismo 
mudou o destino da cidade e dos moradores 
locais e da região.

doações, que puderam ser feitas, por 
exemplo, via cartão de crédito. Outra forma, 
foi o Troco Solidário, implantado em todos 
os caixas dos Postos de Atendimento da 
cooperativa, em que cooperado ou parceiro 
poderia doar qualquer valor. Também havia 
a possibilidade de empresas cooperadas 
realizarem doações em produtos como 
álcool em gel, roupas, máscaras, entre 
outros artigos usados pelas instituições no 
combate ao Covid-19 ou diariamente em 
suas atividades.

O projeto alcançou resultados 
expressivos. Ao todo foram mais de 600 
doadores que juntos movimentaram um 
total de R$129.855,00. E a cooperativa 
registrou ainda um crescimento e visibilidade 
em suas redes sociais, importantes para a 
disseminação do cooperativismo. 

Sicoob Coopemata  inova nas ações 
do Dia de Cooperar

20 fardos de papel toalha, 110 litros de álcool 
em gel 70%, 20 caixas de luvas de látex e um 
oxímetro digital – aparelho que mede o nível de 
saturação de oxigênio no sangue. Os donativos 
vão beneficiar os 48 idosos que vivem na 
instituição.

A presidente da Cooqpeban, Adriana Maria 
Gonçalves Ferreira, frisou que os itens doados 
foram solicitação da entidade com vistas no 
combate à disseminação da Covid-19, visto que 
as doações podem aliviar os cuidados com os 
idosos no momento.
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E-mail: ti@minasgerais.coop.br
Moacir Junior  ............................  (31) 3025-7067

GERÊNCIA JURÍDICA
E-mail: juridico@minasgerais.coop.br

Luiz Gustavo Saraiva  .................  (31) 3025-7092 

GERÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO E  
MONITORAMENTO DE COOPERATIVAS
E-mail: cooperativa@minasgerais.coop.br
Vitória Drumond  ........................  (31) 3025-7072

GERÊNCIA DE COMUNICAÇÃO  
INSTITUCIONAL
E-mail: comunicacao@minasgerais.coop.br
Juliana Gomes  ..........................  (31) 3025-7122

GERÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS
E-mail: gestaodepessoas@minasgerais.coop.br 
Andréa Mol ........................... (31) 3025-7064

ASSESSORIA PATRIMONIAL
E-mail: messias.rocha@minasgerais.coop.br
Messias Rocha ............................ (31) 3025-7090
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