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MENSAGEM DO PRESIDENTE

C

elebrar 50 anos é um marco. Afinal, meio século de existência pressupõe muitas
histórias para contar. E comemorar bodas de ouro com grandes resultados é motivo
de grande alegria, orgulho e satisfação, acima de tudo porque nossa entidade
vem desempenhando seu papel, ao longo dos anos, com responsabilidade e
compromisso não apenas com as cooperativas, mas com toda a sociedade.
Quando a Ocemg foi constituída em 1970, delineou-se também o propósito de estimular
e promover o crescimento do cooperativismo no Estado, vislumbrando um futuro que hoje é o nosso
presente, com ações que agora rumam em direção à posteridade.
Hoje, quando discorremos sobre cooperativismo, falamos de conhecimento, negócios bem
geridos, trabalho, emprego, renda, e a Ocemg, ao longo destes 50 anos, vem acumulando conquistas
e celebrando todos os dias a importância socioeconômica do segmento para o desenvolvimento
estratégico mineiro.
Com esta publicação, rememoramos os primeiros passos dos nossos antecessores, que
acertaram ao trilhar um caminho de transparência, consolidado com muito trabalho. Agora traduzimos
este marco de existência, superando as dificuldades e compartilhando saberes, com a confiança de
milhares de pessoas que fizeram deste modelo a sua filosofia de vida. Nosso desafio é contínuo,
assim como o daqueles que ainda virão para continuar essa história de sucesso.
Nos próximos 50 anos, sabemos que os desafios serão ainda maiores e desejamos que os
resultados também o sejam, assim como as conquistas e celebrações deste segmento, que há tantos
anos, dissemina uma cultura de sustentabilidade para tudo e para todos.
Celebrar 50 anos em 2020 é desafiante, especialmente porque é um ano que ficará
registrado na história do mundo e também do cooperativismo como um período de reinvenção, de
novas estratégias e de superação. Seguimos, então, unidos, acumulando e compartilhando conquistas,
mesmo em períodos adversos, desbravando caminhos que levam o cooperativismo cada vez mais
longe e nos tornam orgulhosos de fazer parte dele.

														
										
Ronaldo Scucato
Presidente do Sistema Ocemg
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Princípios do
Cooperativismo
Para guiar os cooperativistas ao redor de todo o mundo,
foram estabelecidos os sete princípios do cooperativismo,
desde que foi fundada a primeira cooperativa da história,
em 1844. Ao longo desse tempo, esses princípios se mantêm
com pequenas atualizações.
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1º
ADESÃO VOLUNTÁRIA E LIVRE
“Liberdade é despertar nos outros a vontade de fazer”
As cooperativas são organizações voluntárias e abertas a todas as pessoas aptas a utilizarem os seus serviços e a assumir as responsabilidades como cooperados, sem discriminações de sexo, sociais, raciais, políticas e religiosas.

2º
GESTÃO DEMOCRÁTICA PELOS COOPERADOS
“Nosso capital são as pessoas”
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 (singulares), os membros têm igual direito de voto (um
membro, um voto). As cooperativas de grau superior (centrais, federações e confederações) são também organizadas de forma democrática.

3º
PARTICIPAÇÃO ECONÔMICA DOS COOPERADOS
“Somar é compartilhar resultados”
Os cooperados contribuem equitativamente para o capital das suas cooperativas e
controlam-no democraticamente. Parte desse capital é, normalmente, propriedade comum
da cooperativa. Os cooperados recebem, habitualmente, se houver, uma remuneração
limitada ao capital integralizado, como condição de sua adesão e destinam os excedentes a
um ou mais dos seguintes objetivos: desenvolvimento de suas cooperativas, eventualmente
através da criação de reservas, parte das quais, pelo menos, será indivisível; benefícios aos
membros na proporção das suas transações com a cooperativa; apoio a outras atividades
aprovadas pelos cooperados.

4º
AUTONOMIA E INDEPENDÊNCIA
“Empreendimentos autônomos e controlados por seus associados”
As cooperativas são organizações autônomas, de ajuda mútua, controladas pelos seus
cooperados. Se firmarem acordo com outras organizações, incluindo instituições públicas,
ou recorrerem a capital externo, devem fazê-lo em condições que assegurem o controle
democrático pelos seus cooperados, mantendo a autonomia das cooperativas.
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5º
EDUCAÇÃO, FORMAÇÃO E INFORMAÇÃO
“Educar é construir um futuro melhor”
As cooperativas promovem a educação e a formação dos seus membros e colaboradores.
Informam o público em geral, sobretudo os jovens e os líderes de opinião, sobre a natureza
e as vantagens da cooperação.

6º
COOPERAÇÃO ENTRE COOPERATIVAS
“A união faz a força”
As cooperativas servem de forma mais eficaz aos seus cooperados e dão mais força ao
movimento cooperativo, trabalho em conjunto, através das estruturas locais, regionais,
nacionais e internacionais.

7º
INTERESSE PELA COMUNIDADE
“A responsabilidade social está no DNA do cooperativismo”
As cooperativas trabalham para o desenvolvimento sustentado das suas comunidades
por meio de políticas aprovadas pelos cooperados.
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OS TRÊS TIPOS
DE SOCIEDADES COOPERATIVAS
As cooperativas variam de acordo com
a dimensão e os objetivos da organização.

Conheça as formas de classificação.

1º GRAU
SINGULAR
Uma cooperativa para pessoas. Tem o objetivo de prestar serviços diretos aos associados.
É formada por, no mínimo, 20 cooperados, na regra geral, sendo permitida a admissão de
pessoas jurídicas, desde que não operem no mesmo campo econômico da cooperativa.

2º GRAU
CENTRAL OU FEDERAÇÃO
Uma cooperativa para cooperativas. Seu objetivo é organizar, em comum e em maior
escala, os serviços das filiadas, facilitando a utilização dos mesmos. É constituída por, no
mínimo, três cooperativas singulares.

3º GRAU
CONFEDERAÇÃO
Uma cooperativa para federações. Assim como as cooperativas de 2º grau, têm o objetivo
de organizar, em comum e em maior escala, os serviços das filiadas. A diferença é que as
confederações são formadas por, no mínimo, três cooperativas centrais ou federações de
qualquer ramo.
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Sistema Ocemg
O Sistema Ocemg é formado pela junção de duas importantes instituições:
o Sindicato e Organização das Cooperativas do Estado de Minas Gerais (Ocemg),
órgão de representação política, sindical-patronal e de defesa do cooperativismo
no Estado; e o Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo de Minas
Gerais (Sescoop-MG), responsável pelas atividades de formação profissional,
monitoramento e promoção social das diversas cooperativas de Minas. A Ocemg
ainda integra a Federação dos Sindicatos das Cooperativas dos Estados de
Alagoas, Bahia, Espírito Santo, Minas Gerais e Santa Catarina (Fecoop-Sulene).
Pronto para atuar em benefício do crescimento e desenvolvimento do
cooperativismo mineiro, o Sistema proporciona orientação e apoio para a gestão
eficiente do setor, oferecendo cursos, treinamentos, palestras e seminários que
integram e fortalecem as sociedades cooperativas.
Em 2020 a Ocemg comemora 50 anos de história e o Sescoop-MG completa
20 anos de atividades. O resultado é um Sistema consolidado e de credibilidade
que abrange um universo aproximado de 800 cooperativas e quase dois milhões
de cooperados.

VISÃO
Em 2025, o cooperativismo mineiro será reconhecido pela sociedade por sua
excelência, competitividade, integridade e capacidade de promover o desenvolvimento econômico e social.

MISSÃO
Promover, desenvolver, representar e defender o cooperativismo mineiro,
tornando-o mais competitivo, respeitado e admirado pelo papel que desempenha na sociedade.
16
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I

Como tudo começou
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UMA VIAGEM
AO NASCEDOURO
DO COOPERATIVISMO
Se bem cuidada, a semente plantada em solo fértil dará bons frutos

P

ara entender o surgimento do cooperativismo na primeira metade do século XIX, é necessário fazer uma
rápida viagem à Inglaterra a fim de conhecer alguns motivos que levaram a união dos trabalhadores
de Rochdale à criação da primeira cooperativa do planeta em contraponto ao capitalismo da época. O
sistema fundamentado no capital se expandia, firmando-se como a alternativa mais produtiva, porém cruel,
para movimentar a economia.
Na Inglaterra Vitoriana1 (1837-1901), consolidou-se a Revolução Industrial, com invenções que aceleraram
a produção fabril, e se estabeleceram novos processos produtivos, o que levou à substituição da mão de obra
pela utilização de máquinas a vapor. Os capitalistas da época, grupo formado por empresários e banqueiros,
enriqueceram com os altos lucros calcados na exploração extrema dos operários, estes, por sua vez, formados
por homens, mulheres e crianças. Os horários de trabalho eram ilimitados, podendo alcançar até 16 horas
diárias para as mulheres, e de 10 a 12 horas por dia para as crianças. A falta de condições de trabalho carreava
inúmeros acidentes, sobretudo entre as crianças, obrigadas a fazer trabalhos insalubres e, consequentemente,
sujeitas a doenças, por exemplo, asma, alergias e doenças transmissíveis, como sarampo, varíola, coqueluche,
entre outras. Ainda eram submetidas a castigos físicos se não cumprissem bem as tarefas. A alimentação era
fraca, os salários, baixos; logo, eles não garantiam a sobrevivência digna para esses trabalhadores. Também
havia a precariedade das moradias, caras e escassas pelas concentrações urbanas que se aceleravam com o
esvaziamento do campo.
À época as ideias de Adam Smith2, contidas em seu livro A Riqueza das Nações, obra editada quase
cem anos antes da Era Vitoriana, mantinham influência na sociedade inglesa, valorizando a iniciativa privada, o
individualismo e a menor interferência do Estado na economia, bem como a divisão do trabalho na indústria
como forma de criar especializações para aumentar a produtividade.

1 “A Era Vitoriana, ocorrida entre 1837 e 1901, marca o reinado da Rainha Vitória no Reino Unido e um período de grandes transformações econômicas, políticas
e culturais. Também conhecido como período vitoriano, esta época é caracterizada pela consolidação da supremacia inglesa nos mares, pela conquista de
colônias na África e na Ásia, aumento de indústrias e estímulo às artes. Durante a Era Vitoriana, o Reino Unido expandiu suas colônias para a África e a Índia,
além do Oriente Médio e regiões da Ásia. A Inglaterra se tornou a nação mais poderosa do mundo e se autodenominou Império Britânico. Quem estava à frente
do reino era a Rainha Vitória (1819-1901) e seu esposo, o príncipe Albert (1819-1861). Ambos consagraram o modelo de pais exemplares, cristãos devotos e
soberanos imparciais em assuntos políticos.” Do livro A Era Vitoriana, de Juliana Bezerra, professora de História. Disponível em: https://www.todamateria.com.
br/era-vitoriana/. Acessado em 05 de março de 2020.
2 “Adam Smith nasceu em 1723 na cidade escocesa Kirkcaldy, pequena e majoritariamente presbiteriana. (...) Aos 14 anos Smith foi para a Universidade de
Glasgow, onde se tornou mestre e fascinou-se pelas ideias do professor Francis Hutcheson, aprendendo Liberalismo Clássico, Direito Natural e Economia
Política. No século XVIII, a economia não era um assunto específico, fazia parte da ‘Filosofia Moral’. Adam Smith foi o primeiro filósofo moral a reconhecer que as
ações de mercado mereciam um estudo cuidadoso e em tempo integral numa moderna disciplina das Ciências Sociais.” Disponível em: https://www.infoescola.
com/economia/adam-smith/. Acessado em 09 de março de 2020.
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As teorias do economista inglês Malthus3
(1766-1834) também influenciaram fortemente a política social britânica. Ele alertava sobre o aumento
da população, que crescia em escala geométrica, ao
passo que a produção de alimentos se desenvolvia
em escala aritmética. O economista considerava ainda que as leis pautadas nas doações às classes mais
vulneráveis eram ruins por estimularem o surgimento de famílias numerosas. Essas leis, para Malthus,
limitavam “a mobilidade do trabalho”, destarte, esse
quadro acabou por incentivar a fecundidade, que
deveria ser abolida. “Para os mais infelizes, pode ser
razoável estabelecer casas de trabalho - não ‘asilos
confortáveis’, mas lugares em que ‘a tarefa deve ser
difícil’ e o ‘sofrimento grave ... encontram algum alívio’.”4
“Para o bem ou para o mal, a teoria malthusiana da população foi, no entanto, incorporada nos
sistemas teóricos da economia. Atuou como um freio
ao otimismo econômico, ajudou a justificar uma teoria dos salários com base no custo mínimo de subsistência do assalariado e desencorajou as formas
tradicionais de caridade.”5
“O Parlamento inglês (que aparentemente
pensava como Malthus) adotou, em 1834, uma lei
que abolia qualquer tipo de ajuda do governo aos
pobres. A desculpa usada foi de que ajudando os pobres, a preguiça seria estimulada. O desamparo serviria como um estímulo para que eles procurassem
emprego.”6
“A vida nas cidades se tornou mais importante que a vida no campo e isso trouxe muitas consequências: nas cidades os habitantes e trabalhadores
moravam em condições precárias e conviviam diariamente com a falta de higiene, isso sem contar com o
constante medo do desemprego e da miséria.”7

3 “Thomas Malthus nasceu em Dorbing, Inglaterra, no dia 13 de fevereiro
de 1766. Filho de um rico proprietário rural, amigo do filósofo David
Hume, e seguidor fiel da filosofia de Jean-Jacques Rousseau. Inicialmente,
Malthus foi educado em casa, e só em 1784, com 18 anos, ingressou no
Jesus College de Cambridge, onde se graduou em 1788. Em 1791 obteve
a licenciatura. Em 1797 ordenou-se sacerdote da Igreja Anglicana. Thomas
Malthus (1766-1834) foi um economista, sociólogo e clérigo anglicano inglês,
cujo pensamento social e econômico girava em torno de sua teoria sobre
o crescimento da população.” Disponível em: https://www.ebiografia.com/
thomas_malthus/. Acessado em 09 de março de 2020.
4 Disponível em: https://www.britannica.com/biography/Thomas-Malthus.
Acessado em 05 de março de 2020.
5 REVOLUÇÃO Industrial. Disponível em: https://www.infoescola.com/
historia/revolucao-industrial/. Acessado em 05 de março de 2020.
6 Idem.
7 Idem.

20
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Lewis Hine - Meninas Trabalhadoras de fábricas têxteis. Moinhos. Indústria de algodão -1908.
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lewis_Hine,_A_little_spinner_in_the_Mollahan_Mills,_Newberry,_S.C._(LOC_nclc.01451).jpg - Domínio Público.
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Revolução Industrial - William Bell Scott - Ferro e Carvão (1855-60) - National Trust, Wallington, Northumberland - 1855-1860
- óleo sobre tela.
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:William_Bell_Scott_-_Iron_and_Coal.jpg - Domínio Público.
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Adam Smith (Kirkcaldy, 5 de junho de 1723 — Edimburgo,
17 de julho de 1790) foi um filósofo e economista britânico
nascido na Escócia. Teve como cenário para a sua vida o
atribulado Século das Luzes, o século XVIII.
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Adam_Smith_The_Muir_portrait.jpg - Domínio Público .

Thomas Robert Malthus (Rookery, perto de Guildford, 14
de fevereiro de 1766 — Bath, 23 de dezembro de 1834).
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Thomas_Malthus.jpg - Domínio Público.
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Robert Owen, de William Henry Brooke (falecido em 1860), cedido à National Portrait Gallery, Londres, em 1893.
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Portrait_of_Robert_Owen.png - Domínio Público.

Willian Goldwin, retrato de James Northcote (óleo sobre tela, 1802) em exibição na National Portrait Gallery.
http://dwardmac.pitzer.edu/anarchist_archives/godwin/GODWINGIFS/brown(1926).jpg - Domínio Público.
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PIONEIROS
Foi diante desse quadro conjuntural que o grupo formado por 28 operários (27 homens e uma mulher)
da indústria têxtil da cidade de Rochdale criou, em 21 de dezembro de 1844, um singelo armazém cooperativo
de consumo, denominado Sociedade dos Equitativos Pioneiros de Rochdale.
Os heróis de Rochdale estabeleceram uma contribuição financeira individual aos seus membros de
uma libra para cada um, com o intuito de formar o capital social da entidade. Definiram regras, normas, princípios, boa parte ainda em vigor, aperfeiçoados com o tempo e adaptados às condições e legislações de cada
país. Entre eles, havia o compromisso de “respeitar os valores do ser humano através de seus costumes e tradições”. Estabeleceram metas para a organização. A consistência da cooperativa, com sua atuação baseada em
princípios humanistas, atraiu novos associados e fez com que ela alcançasse, paulatinamente, grande número
de adeptos.
Eram princípios de Rochdale: Livre adesão e livre retiro; Controle democrático; Neutralidade política,
radical e religiosa; Vendas à vista, em dinheiro; Devolução de excedentes; Interesse limitado sobre o capital e
Educação contínua. “Estavam lançados os pilares do moderno movimento cooperativista, base da filosofia econômica solidária e de uma nova ordem social mundial, embasada na cooperação, na mutualidade, na solidariedade e no humanismo. ‘Neles fulgurou um desses pensamentos que só ocorrem uma vez em mil anos’, assim
definiu Franz Staudinger sobre os desesperados e iluminados tecelões de Rochdale.”8
“Em pouco tempo começaram a se profissionalizar, desenvolvendo estratégias como formação de um
capital social para emancipação dos trabalhadores; adquirindo casas para os cooperados; e criando estabelecimentos industriais e agrícolas voltados à produção de bens indispensáveis à classe trabalhadora, de modo
direto e a preços módicos. Enquanto a lógica do capitalismo instituía a competição, o novo sistema estimulava
a cooperação. (...) 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 na Europa, com a constituição de cooperativas de
trabalho na França e de crédito na Alemanha e na Itália, depois alcançou o mundo. Em 1881, já existiam 1000
cooperativas e 550 mil associados. O idealismo desses pioneiros e, sobretudo, o realismo de adequar o projeto
às suas possibilidades de execução, foram os alicerces do movimento cooperativista moderno, ainda em franco
crescimento por todo o mundo e cada vez mais organizado.”9
O pequeno grupo formatou uma opção à ideologia capitalista reinante, ainda sem saber que suas ideias
se estenderiam para outros países num curto espaço de tempo. Elas alcançaram o mundo todo, permanecendo
como uma excelente alternativa ao abandono Estatal e ao individualismo. Cruzaram o século XX em processo de
crescimento exponencial, fazendo história, marcando presença forte e significativa em todos os países, e conquistando mais espaço nas economias e sociedades do século XXI. Eles nem imaginavam que estavam plantando “Carvalho”, essa árvore milenar, cujo simbolismo conota persistência, resistência, adaptação e perenidade.

8 Disponível em: http://www.credivertentes.com.br/boletins/8240656c3e69ae49b2842bf0fe931337.pdf. Acessado em 07 de março de 2020.
9 Disponível em: http://www.minasgerais.coop.br/pagina/30/historia.aspx. Acessado em 08 de março de 2020.
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Socidade dos Pioneiros E. da Rochdale, Inglaterra. Unbekannt, da von ca. 1870. Foto: Acervo Ocemg.
Domínio Público.
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Afonso Pena, Presidente do Brasil. Foi deputado federal,
governador do estado de Minas Gerais, vice-presidente e
presidente do Brasil entre 15 de novembro de 1906 e 14
de junho de 1909.

João Pinheiro da Silva
Governador de Minas Gerais entre 1906 e 1908.
Retrato em preto e branco - Autor desconhecido.

Óleo sobre tela de Rodolfo Amoedo - Museu da República-1908 - Domínio Público.

http://www.repositorio.fjp.mg.gov.br/handle/123456789/640 - Domínio público.
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COOPERATIVISMO
NO BRASIL
Minas Gerais é um celeiro de ideias revolucionárias

No Brasil o início do cooperativismo começou na Província de Minas Gerais, um ano depois do fim da
escravatura no país, e antecedeu em dezoito dias a Proclamação da República, ocorrida em 15 de novembro
de 1889. Houve ainda muitos outros acontecimentos que indicavam mudanças importantes no país, entre elas,
está a promulgação da primeira Constituição Republicana convocada em 1890. A Constituição Mineira, fruto da
nacional e promulgada em 1891, deliberou sobre a mudança da capital de Ouro Preto para outro lugar a ser
escolhido, o que há muito já vinha sendo cogitado. “Quando se reuniu a Constituinte mineira em 1891, colocou-se de imediato a mudança da sede do governo. Ouro Preto era uma capital provincial singular, com arquitetura preciosa e urbanização decorrente do acidentado terreno. Setecentista, tinha sido edificada nas aventuras
bandeirantes, em região de topografia que não aconselhava uma cidade. Com o pequeno surto econômico
verificado na última década monárquica, com incipiente indústria, impôs-se a evidência de mudar a capital, pois
Ouro Preto não possuía condições de desenvolvimento.”10
Foi nesse clima de grandes mudanças que um grupo de funcionários públicos de Ouro Preto registrou
a primeira cooperativa oficial do país no dia 27 de outubro de 1889, denominada Sociedade Cooperativa Econômica dos Funcionários Públicos de Ouro Preto. A Cooperativa formou capital social de 200 contos de réis,
divididos em duas mil ações de 100 mil réis cada uma e manteve uma atuação diversificada em comercialização
de gêneros de consumo, construções de edificações, e uma caixa de auxílio para socorrer os associados.
Com a mudança da capital para Belo Horizonte, criou-se em 1905 a Sociedade Cooperativa dos Funcionários Públicos de Belo Horizonte, quase uma réplica da entidade de Ouro Preto. “As duas cooperativas
de consumo Sociedade Cooperativa Econômica dos Funcionários Públicos de Ouro Preto (1889) e Sociedade
Cooperativa dos Funcionários Públicos de Belo Horizonte (1905) constituídas no período eram compostas por
funcionários do estado e alguns importantes nomes da política nacional, entre eles, Afonso Augusto Moreira
Pena, Antônio Augusto de Lima, David Campista, Delfim Moreira e Afrânio de Mello Franco. A cooperativa de
Ouro Preto permitia, também, o ingresso de advogados, professores, padres, enfim, homens letrados. Coincidentemente, em 1889, ano da fundação da cooperativa ouropretana, seu tesoureiro, mais tarde associado da
cooperativa belorizontina, tinha seu escritório de advocacia na mesma rua que a redação do jornal do qual João
Pinheiro era o redator-chefe. É possível que eles se conhecessem ou até que o próprio João Pinheiro tenha sido
cooperado da sociedade cooperativa de Ouro Preto.”11

10 ASSIS, Luiz Fernandes de. A mudança da capital na constituinte mineira de 1891. Disponível em: https://dspace.almg.gov.br/bitstream/11037/973/3/000973.
pdf. Acessado em 08 de março de 2020.
11 PINTO, Liliane Faria Corrêa. A Prática Cooperativa Mineira na Primeira República, 1889-1922. Disponível em: https://diamantina.cedeplar.ufmg.br/portal/
download/diamantina-2012/a_pratica_coopera-tiva_mineira_na_primeira_republica.pdf. Acessado em 10 de março de 2020.
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A Sociedade Cooperativa Econômica dos
Funcionários Públicos de Ouro Preto, fundada em
27 de outubro de 1889, é reconhecida como a primeira cooperativa 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 gêneros
de consumo à construção de prédios para alugar 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 convivência entre os associados, tratar
dos seus interesses communs, estabellecer todas as
formas de protecção e defesa dos seus membros,
promover sobre sólidas bases a sua prosperidade
e riqueza, a sua independência e o seu progresso
material e moral.”

Cidade de Ouro Preto - Museu da Inconfidência, série
Museus Brasileiros, edição banco Safra - Autor desconhecido. Domínio Público.
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François Marie Charles Fourier - por HF Helmolt.
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Charles_Fourier_(by_Hans_F._Helmolt).jpg - Domínio Público.
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OUTRAS
EXPERIÊNCIAS NO SUL
Há referência de uma experiência que pode ser considerada como “pré-cooperativista”, “realizada em
1841, na Vila Glória em Santa Catarina, inspirada no pensador Charles Fourier12 (1772-1837), que defendia uma
sociedade com base em ações cooperativas, como alternativa ao capitalismo. O comerciante francês Fourier
acreditava que as ações cooperativas poderiam criar uma sociedade mais justa e mais próspera, que promoveria a comunhão entre os indivíduos de maneira plena e que, pelo processo do cooperativismo, poderia chegar
às condições ideais para o socialismo.” 13
“O Brasil ainda se organizava enquanto república, quando a promulgação da primeira Constituição Republicana de 1891 permitiu a formação de corporações e associações por meio do seu Artigo 72, parágrafo 8º ‘A
todos é lícito associarem-se e reunirem-se livremente e sem armas; não podendo intervir a polícia senão para
manter a ordem pública.’ - o que era proibido pela Carta do Império de 1824. Essa mudança inserida na Constituição levou os pequenos produtores de vinho da cidade de Nova Petrópolis, no Rio Grande do Sul, por estímulo
do padre suíço Theodor Amstad14, a se organizarem. Eles formaram, em 1902, ‘a Caixa de crédito rural, nos
moldes das Caixas Raiffeisen, idealizadas por Friedrich Raiffeisen15, prefeito de uma pequena localidade na Alemanha’. Inspirada no catolicismo social, surgido na Alemanha a partir da Encíclica Rerum Novarum, ela é considerada a primeira cooperativa de crédito do país, denominada à época como Caixa de Economia e Empréstimos
Amstad, que hoje leva o nome de Sicredi Pioneira. À época o argumento do padre pareceu irrefutável àquela
comunidade. Disse ele: ‘Pois se uma grande pedra se atravessa no caminho e 20 pessoas querem passar, não o
conseguirão se um por um a procuram remover individualmente. Mas se as 20 pessoas se unem e fazem força
ao mesmo tempo, sob a orientação de um deles, conseguirão solidariamente afastar a pedra e abrir o caminho
para todos’.”16
“Mais tarde, na mesma cidade, foi criada a ‘Cooperativa da Banha’, que preparava o produto bruto
adquirido dos colonos, embalava em latas e essas eram exportadas para a Inglaterra.”17 Outras surgiram na
sequência, no sul do país, articuladas por imigrantes europeus, sobretudo alemães e italianos. Entre elas, estava a Caixa Econômica de Empréstimos de Lajeado, inaugurada em 1906, com participação aberta, inspirada no
modelo italiano Luigi Luzzatti18, que permanece em atividade até hoje com o nome de Cooperativa de Crédito
de Lajeado – Sicredi.

13 NEVES, Osias Ribeiro; CAMISASCA, Marina Mesquita. 30 anos, Sicoob Central Crediminas. Belo Horizonte: Escritório de Histórias, 2018.
14 Em função da crise europeia, provocada pela Revolução Industrial, “entre 1824 e 1899, cerca de 80 mil alemães desembarcaram no Brasil, vindo a instalar-se,
em grande parte, no Rio Grande do Sul. Entre eles, então com 34 anos de idade, estava o padre jesuíta Theodor Amstad, sendo suíço de nascença, mas ordenado na Inglaterra.” MEINEN, Enio; PORT, Márcio. Percurso histórico: momentos marcantes dos 112 anos de existência. In: _______. Cooperativismo no Brasil. cap.
4, v. 1. Disponível em: https://books.goo-gle.com.br/books. Acessado em 27 de novembro de 2017.
15 “Friedrich Wilhelm Raiffeisen, que nasceu em Hamm, na Alemanha, no dia 30 de março de 1818 e se destacou por sua habilidade em mobilizar pessoas.
(...) Em 1845, Raiffeisen assumiu como prefeito provisório do distrito de Weyerbusch e presenciar as dificuldades que as comunidades agrícolas passavam
despertou nele a ideia de envolver a comunidade na busca de soluções compartilhadas. Foi então que ele criou as caixas de crédito mútuo rurais, mais
conhecidas por crédito agrícola, onde o crédito era suportado pela solidariedade dos depositantes cooperantes, que se tornavam verdadeiros sócios da
mutualidade formada em torno dos empréstimos.” Disponível em: https://cooperativismodecredito.coop.br /2018/03/200-anos-de-friedrich-wilhelm-raiffeisen/.
Acessado em 09 de março de 2020.
16 NEVES, Osias Ribeiro; CAMISASCA, Marina Mesquita. 30 anos, Sicoob Central Crediminas. Belo Horizonte: Escritório de Histórias, 2018.
17 Idem.
18 Luigi Luzzatti nasceu em Veneza, no dia 1º de março de 1841. Graduou-se em Direito na Universidade de Pádua em 1863, iniciou sua carreira como
economista, financista e jurista. Publicou o ensaio “A propagação do crédito e dos bancos populares”, iniciando, assim, a sua história como o criador do banco
popular e de outra modalidade de cooperativa.
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Friedrich Wilhelm Raiffeisen.

Primeiro-ministro italiano Luigi Luzzatti (1841-1927).
Autor - George Grantham Bain - PD-US.

Museu Ölbild im Raiffeisen em Flammersfeld - De.Update - Domínio Público.

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Luigi_Luzzatti.jpg - Domínio Público.

“Pois se uma grande pedra se atravessa no
caminho e 20 pessoas querem passar, não
o conseguirão se um por um a procuram
remover individualmente. Mas se as 20
pessoas se unem e fazem força ao mesmo
tempo, sob a orientação de um deles,
conseguirão solidariamente afastar a pedra
e abrir o caminho para todos.”
Em 2019 foi promulgada a Lei 13.926,
que concedeu o título de patrono do
cooperativismo brasileiro para o padre
suíço Theodor Amstad.
Theodor Amstad
Padre suíço que viveu no Brasil entre 1885 e 1938. Fundou a primeira cooperativa de crédito no Brasil. SICREDI
Pioneira.
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Padre_Amstad.jpg - Domínio Público.
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AS PRIMEIRAS
LEIS VOLTADAS PARA
O COOPERATIVISMO
Com a expansão das cooperativas, o governo do Presidente da República Afonso Pena, mineiro de
Santa Bárbara, por meio do Decreto nº 1.637, de 5 de janeiro de 1907, procurou regulamentar o segmento. “As
sociedades cooperativas poderão ser anônimas, em nome coletivo ou em comandita e com as seguintes características: a variabilidade do capital social; a não limitação do número de sócios e a incessibilidade das ações,
quotas ou partes a terceiros, estranhos à sociedade. Em seu artigo 12, afirma que as sociedades cooperativas
devem fazer preceder a sua firma ou discriminação social das palavras Sociedade Cooperativa de responsabilidade limitada ou ilimitada, conforme esta for, em todos os seus atos. O artigo 13 diz que as sociedades cooperativas podem se constituir por escritura pública ou por deliberação da assembleia geral dos sócios.”19
Em Minas, durante o Congresso Agrícola, Industrial e Comercial de Minas Gerais em 1903, João Pinheiro
apresentou uma política cooperativista idealizada por ele, coordenador do evento. Em 1906, já como governador, começou a colocá-la em prática. No ano seguinte, foi aprovada, durante o seu governo, a Lei estadual nº
454, de 6 de setembro de 1907, a primeira a tratar do cooperativismo no estado. Ela era parte do Plano Mineiro
de Incentivo ao Cooperativismo, que tinha por objetivo organizar e estimular os pequenos agricultores a criarem cooperativas agrícolas, a diversificarem seus produtos e, dessa maneira, viabilizar a atividade rural no estado. A referida Lei previa a concessão de prêmios às cooperativas, privilegiando aquelas voltadas à produção e
ao rebeneficiamento do café. A mesma Lei também isentava as cooperativas de algumas taxas, mas, ao mesmo
tempo, obrigava os cafeicultores a pagar uma alta carga de impostos.
“Com o processo de formação de cooperativas, a valorização do café e o andamento da educação dos
lavradores, faltava apenas a diversificação da economia mineira para complementar o ideal de João Pinheiro.
Assim, na segunda fase do plano, entre os anos de 1911 e 1922, estão compreendidos três mandatos de presidente do estado: Bueno Brandão, Delfim Moreira e Arthur Bernardes que tomaram posturas diferentes perante
o plano cooperativista de João Pinheiro. (...) Em 1911, Bueno Brandão, governador eleito em 1910, sancionou
o decreto estadual n° 3252 de 01/07/1911, que revisava o plano e fazia nova menção às cooperativas. Ele
aprovava o regulamento que reorganizava o serviço de constituição de cooperativas agrícolas e determinava os
favores que lhes poderiam ser concedidos. A diferença principal deste decreto para o decreto estadual n° 2180
de 04/01/1908 era a divisão das cooperativas segundo a sua produção. Nessa revisão legal do plano de incentivo à formação de cooperativas, o governo mineiro estimulou a diversificação da economia e a organização de
cooperativas de outros gêneros. Encorajou, por meio de prêmios, o benefício dessas mercadorias e associou
as novas produções à industrialização e ao crescimento moderno da economia agrícola mineira. (...) Brandão
organizou, em novembro de 1911, um congresso de presidentes de cooperativas com o objetivo de averiguar
com os diretores dessas sociedades as suas necessidades, de promover discussões para a melhoria do plano e
justificar as dificuldades do governo em atingir as metas traçadas por João Pinheiro.”20

19 Artigos 11, 12 e 13. Disponíveis em: http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1900-1909/decreto-1637-5-janeiro-1907-582195-publicacaooriginal-104950-pl.
html. Acessado em 07 de outubro de 2017. Texto adaptado e com ortografia atualizada.
20 PINTO, Liliane Faria Corrêa. A Prática Cooperativa Mineira na Primeira República, 1889-1922. Disponível em: https://diamantina.cedeplar.ufmg.br/portal/
download/diamantina-2012/a_pratica_coopera-tiva_mineira_na_primeira_republica.pdf. Acessado em 10 de março de 2020.
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VIAGEM
DOS ANOS VINTE
AOS ANOS CINQUENTA
“O cooperativismo, em quarenta anos de vida republicana, pouco interesse despertou aos nossos
estadistas. Ficava adstrito à iniciativa privada (como a campanha orientada pela Sociedade Nacional de Agricultura
do Rio, os movimentos Paternó e Amstad no Rio Grande do Sul, o de Plácido de Melo no Estado.”21 Valdick
Moura, em seu trabalho “Notícia do Cooperativismo Brasileiro”, considerando a intensidade de propaganda do
Ministério da Agricultura, afirmou ter havido uma primeira fase do cooperativismo no Brasil (1911 a 1915), em
que foram criadas poucas cooperativas, e que, entre 1926 e 1932, 145 já haviam sido organizadas.
Em 1926 o Decreto-lei nº 17.339, de 2 de junho, baseado no artigo 40 da Lei nº 4.984, de 31 de dezembro
de 1925, assinado pelo presidente Artur Bernardes, aprovou a regulamentação para reger a fiscalização do
funcionamento das caixas Raiffeisen e bancos Luzzatti, por meio do Ministério da Agricultura, Indústria e
Comércio. As cooperativas com essas características teriam de apresentar uma série de documentos, entre
eles, o estatuto, as atas de assembleia e, mensalmente, os balancetes da movimentação financeira.
As crises políticas internas pelas quais o país atravessava culminaram na Revolução de 1930, com a
tomada do poder por Getúlio Vargas. A quebra da Bolsa de Nova York, ocorrida um ano antes, que havia
comprometido as economias do mundo inteiro, atingiu fortemente as exportações do café brasileiro, o que
levou o governo a comprar os estoques dos produtores e queimá-los para segurar a queda dos preços no
mercado internacional.
No terceiro ano do seu governo, Vargas assinou, em 19 de dezembro de 1932, o Decreto nº 22.239 com
o objetivo de atualizar a legislação cooperativista, editada em 1907, para o novo contexto nacional. Em seu artigo
primeiro, diz o decreto: “Dá-se o contrato de sociedade cooperativa quando sete ou mais pessoas naturais,
mutuamente se obrigam a combinar seus esforços, sem capital fixo predeterminado, para lograr fins comuns
de ordem econômica, desde que observem, em sua formação, as prescrições do presente decreto. Parágrafo
único: Excepcionalmente se permite que, cooperativas várias, possam, como pessoas jurídicas, formar entre si
um novo contrato de sociedade cooperativa para constituir cooperativas centrais ou federações, nos termos do
que se dispõe nos artigos 36 e 37.”22
O artigo segundo do Decreto tem foco na definição da natureza das cooperativas: “As sociedades
cooperativas, qualquer que seja a sua natureza, civil ou mercantil, são sociedades de pessoas e não de capitais,
de forma jurídica sui-generis, que se distinguem das demais sociedades pelos pontos característicos que se
seguem.” 23

21 MOURA, Valdick. Notícia do Cooperativismo Brasileiro. Secção de Informações Sociais e Trabalhistas da UNIÃO PAN-AMERICANA, Washington, D. C., julho de 1947.
22 Fonte: https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1930-1939/decreto-22239-19-dezembro-1932-50176 4-publicacaooriginal-1-pe.html. Acessado em 11
de março de 2020.
23 “Não podendo os estatutos consignar disposições que os infrinjam: variabilidade do capital social, para aquelas que se constituem com capital social
declarado; não limitação do número de associados, sendo, entretanto, este número no mínimo de sete; limitação do valor da soma de quotas-partes do capital
social que cada associado poderá possuir; incessibilidade das quotas-partes do capital social, a terceiros estranhos à sociedade, ainda mesmo em causa-mortis;
quórum para funcionar e deliberar a assembleia geral fundado no número de associados presentes à reunião e não no capital social representado; distribuição
de lucros ou sobras proporcionalmente ao valor das operações efetuadas pelo associado com a sociedade, podendo ser atribuído ao capital-social um juro fixo,
não maior de 9% ao ano, previamente estabelecido nos estatutos, - ou ausência completa de distribuição de lucros - ou, no caso de fixação de um dividendo a
distribuir aos associados, ser o mesmo determinado também nos estatutos até o máximo de 12 % ao ano, proporcional ao valor realizado das quotas-partes
do capital; indivisibilidade do fundo de reserva entre os associados, mesmo em caso de dissolução da sociedade; singularidade de voto nas deliberações, isto é,
cada associado tem um só voto, quer a sociedade tenha, ou não, capital-social, e esse direito é pessoal e não admite representação, senão em casos especiais,
taxativamente expressos nos estatutos, não sendo, nesses casos, permitido a um associado representar mais que um outro; área de ação determinada.” Fonte:
https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1930-1939/decreto-22239-19-dezembro-1932-501764-public acaooriginal-1-pe.html. Acessado em 11 de março
de 2020.
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O referido Decreto ampliou a constituição das cooperativas para outros segmentos da economia de
qualquer gênero, seja na lavoura, no comércio, nas profissões e nos serviços de natureza civil ou mercantil,
sendo ou não lucrativos, desde que estivessem dentro da lei, da moral e dos bons costumes.
Durante o período do governo de Vargas (1930 a 1945), o Brasil passou a se industrializar com a criação
de empresas estatais de base, como a Companhia Vale do Rio Doce (CVRD-Mineração), a Cia. Siderúrgica Nacional (CSN-Aço) e a Fábrica Nacional de Motores (FNM-Caminhões). Getúlio procurou organizar as classes trabalhadoras, principalmente as urbanas, em sindicatos atrelados ao Estado e dependentes de seu auxílio, mas
olhou pouco para os trabalhadores rurais. Criou as leis trabalhistas e, no segmento de cooperativas, fez pouco
além do Decreto-lei de 1932. Editou, em 1943, o Decreto-lei nº 5.893, de 19 de outubro, que dispôs sobre a organização, o funcionamento e a fiscalização das cooperativas e criou a Caixa de Crédito Cooperativo, destinada
ao financiamento e fomento do cooperativismo no território nacional.
Em Minas Gerais, durante o governo de Benedito Valadares (1933 a 1945), foi constituído o Banco Comercial e Agrícola de Minas Gerais (Cooperativa Central), em 1940. Esse banco tinha por objetivo desenvolver
no estado cooperativas de crédito comercial e agrícola, organizando-as em todos os municípios, e facilitando,
sobretudo, o pequeno comércio, os lavradores, a indústria e a pecuária. Apesar disso, esse banco foi liquidado
cinco anos mais tarde. No ano seguinte à criação do Banco Comercial e Agrícola de Minas Gerais, o Decreto nº
6.980, de 19 de março de 1941, do governo federal, aprovou a regulamentação para fiscalização, intervenção
e penalidades às sociedades cooperativas estabelecidas pelo Decreto-lei nº 581 de 1º de agosto de 1938. A
fiscalização passou a ser exercida pelos ministérios da Agricultura, do Trabalho, de Indústria e Comércio e da
Fazenda.
Nos quinze anos do controverso governo Vargas, o país teve duas constituições, a de 1934, em que o
país conquistou a jornada de trabalho de oito horas, férias remuneradas, o descanso semanal obrigatório, a
proibição do trabalho para menores de 14 anos, bem como a licença maternidade; e a de 1937, que instituiu a
ditadura do Estado Novo. O Brasil ainda enfrentou problemas durante a II Guerra Mundial, pela falta de insumos
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Queima de Café - 1937-1938. Imagem: Getúlio Teixeira de Aguiar.
http://blog.clubecafe.net.br/historia-da-queima-de-31/ - Domínio Público.

para sua incipiente industrialização, falta de combustíveis e queda nas exportações. Quando houve a deposição
de Vargas em outubro de 1945, o novo presidente eleito, Eurico Gaspar Dutra, convocou uma nova constituinte.
A nova carta, promulgada em 18 de setembro de 1946, trouxe de volta direitos políticos e democráticos retirados pelo Estado Novo.
Além disso, o Decreto-lei, citado anteriormente, determinou que retornasse ao Ministério da Agricultura
a tarefa de fiscalizar todas as cooperativas, independendo do tipo. Essa legislação, no entanto, não teve longa
duração, sendo revogada pelo Decreto-lei nº 8.401, de 19 de dezembro de 1945.
Valdiki Moura, um dos autores do Decreto-lei 5.893, de 1943, relata, em seu trabalho publicado em
1947, nos Estados Unidos, que: “Durante os trabalhos do I Congresso Brasileiro de Cooperativismo, realizado em
dezembro de 1944 em São Paulo, o decreto foi amplamente debatido, definindo-se claramente duas correntes:
uma que procurava preservar a integridade do decreto, e outra, mais compreensiva e liberal, francamente
favorável à revisão da matéria, na qual militei junto a valorosos companheiros. Esse movimento aí levantado e
robustecido pela crítica dos congressistas, espalhada aos quatro ventos da imprensa, resultou na revogação do
decreto e consequente segundo revigoramento da lei 22.239 de 19 de dezembro de 1932. Em largos traços,
esta foi a evolução legal do cooperativismo brasileiro no plano federal. Nos Estados têm surgido leis supletivas,
de caráter subsidiário, sem afetar a essência da lei orgânica, visando apenas conceder vantagens especiais às
cooperativas em funcionamento. Nesse ponto diferimos do sistema norte-americano, onde cada Estado tem
sua própria legislação, algumas vezes conflitando com a lei substantiva da União.”24

24 NEVES, Osias Ribeiro; CAMISASCA, Marina Mesquita. 30 anos, Sicoob Central Crediminas. Belo Horizonte: Escritório de Histórias, 2018.
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I Congresso Brasileiro do Cooperativismo em 1944. Foto: Acervo Biblioteca Brasileira do Cooperativismo.

“Entre as décadas de 30 e meados da década de 50, calcula-se que foram criadas cerca de 1.200 cooperativas do modelo Luzzatti e alcançaram um bom estágio de desenvolvimento. (...) Em 1951, a Lei 1.412
transformou a Caixa de Crédito Cooperativo no Banco Nacional de Crédito Cooperativo (BNCC), com objetivo de
promover assistência e amparo às cooperativas. O BNCC possibilitava, com exclusividade, a participação indireta das cooperativas de crédito que captassem depósitos à vista na Câmara de Compensação de Cheques. O
BNCC era controlado pela União, que inicialmente participava com 60% de seu capital, sendo os 40% restantes
subscritos pelas cooperativas legalmente constituídas e em funcionamento. Não obstante a participação acionária, as cooperativas jamais tiveram qualquer ingerência na administração do banco, que nunca se constituiu
em órgão de cúpula do sistema cooperativo.”25

S

25 Disponível em: https://cooperativismodecredito.coop.br/cooperativismo/historia-docooperativismo/histo- ria-no-brasil/. Acessado em 12 de março de 2020.
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OS
CONTURBADOS
ANOS 1960
Até o nascimento da Ocemg à década de 1970, o processo do cooperativismo no Brasil passou por
muitas etapas, entre avanços e retrocessos, e dependeu dos compromissos e humores dos governantes brasileiros; às vezes por desinteresse, em outras, por pouco conhecimento sobre o assunto, e ainda, pela conjuntura
conturbada em diversos períodos da nossa história.
Depois do trauma nacional pela morte de Getúlio Vargas em 1954, os anos 1950 terminaram com um
grande otimismo. O Brasil parecia dar certo, carreado pelo desenvolvimentismo, cuja base havia sido plantada
por Vargas, e cujo processo foi acelerado por JK no projeto “50 anos em 5”. As manifestações culturais estavam
no auge: música, teatro, cinema e artes plásticas revelavam a moderna identidade do país. A industrialização
trazia novas fábricas de automóveis e peças; estradas iam sendo abertas em todas as direções, ligando municípios às capitais; o suprimento de energia elétrica, ainda insuficiente para o desenvolvimento industrial, ganhava
fôlego com grandes hidroelétricas; a empregabilidade estava em alta com a construção de Brasília e, de quebra,
o futebol-arte do Brasil se sagrava campeão mundial pela primeira vez, encantando o mundo.
Esse processo, entretanto, começou a se deteriorar a partir da posse de Jânio da Silva Quadros, presidente eleito com expressiva votação. O novo ocupante do Palácio do Planalto se preocupava com questões
supérfluas, entre elas, a proibição de brigas de galo, de biquínis, de desfiles de misses com maiôs cavados e de
corridas de cavalos em dias de semana.
Jânio, que por símbolo de campanha tinha a “vassoura”, afirmou que varreria a corrupção do Brasil. O
presidente não se entendia com o Congresso Nacional, onde não tinha a maioria, e, em seus discursos, aparentava continuar em campanha.
Meses depois de tomar posse, Jânio renunciou, em agosto de 1961, e jogou o Brasil numa crise institucional sem precedentes. Seu vice, João Goulart (Jango), trabalhista ligado aos movimentos sindicais, para tomar
posse, precisou fazer um acordo com o Congresso. O regime de governo mudou de Presidencialismo para Parlamentarismo, tendo como Primeiro Ministro, eleito pelos congressistas, Tancredo Neves.
Jango enfrentou muitas resistências, fez um governo entre turbulências políticas e sociais e foi derrubado por um golpe civil-militar em 1964. A partir de então, o país passou a ser governado por generais. A ditadura
trouxe, em seu bojo, a revogação de direitos, as torturas, os exílios, os desaparecimentos, as mortes de brasileiros e durou mais de vinte anos, com a sucessão de militares no poder.
“Nos anos da ditadura militar brasileira, foram retiradas das Cooperativas parte das suas condições de
funcionamento. Elas foram impedidas de captar recursos em depósitos a prazo (aplicações) e seus empréstimos tinham taxas de juros controladas. O depósito à vista não foi proibido, mas, como as cooperativas não
tinham cheque compensável, não havia incentivo para o associado deixar seus recursos parados a juro zero.”26

26 Disponível em: https://cooperativismodecredito.coop.br/cooperativismo/historia-do-cooperativismo/histo ria-no-brasil/. Acessado em 10 de janeiro de
2018.
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De acordo com informações contidas no Portal do Cooperativismo Financeiro, testemunhou-se, nos
anos 1960, a desarticulação do movimento cooperativista em âmbito regional e nacional. Várias entidades se
apresentavam como porta-vozes do cooperativismo, às vezes defendendo posições antagônicas. Além disso, o
Decreto-lei nº 59, de 21 de novembro de 1966, definiu a Política Nacional do Cooperativismo, revogando uma
série de Decretos-leis anteriores. “O Governo Federal orientará a política nacional de cooperativismo, coordenando as iniciativas que se propuserem a dinamizá-la, para adaptá-las às reais necessidades da economia nacional e seu processo de desenvolvimento.”27 “As cooperativas que operem em crédito continuarão subordinadas, na parte normativa, ao Conselho Monetário Nacional e, na parte executiva, ao Banco Central da República
do Brasil; as habitacionais ao Banco Nacional da Habitação; e as demais, através do Conselho Nacional de Cooperativismo, ao Instituto Nacional de Desenvolvimento Agrário, cabendo a esses órgãos, dentro da respectiva
competência, autorização ou cancelá-la, baixar e aplicar normas disciplinadoras da constituição, funcionamento
e fiscalização das sociedades objeto deste Decreto-lei, bem como fixar e aplicar penalidades e definir os casos
de intervenção e liquidação.”28

S

27 Decreto-lei nº 59, de 21 de novembro de 1966, Artigo 2º, parágrafo primeiro. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/1965-1988/
Del0059impressao.htm. Acessado em 18 de março de 2020.
28 Decreto-lei nº 59, de 21 de novembro de 1966, Artigo 8º. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/1965-1988/Del0059impressao.
htm. Acessado em 18 de março de 2020.
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criação da Ocemg
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AS
MUDANÇAS
PÓS-1964
A mudança de governo ocorrida em 1964 e a instauração de uma ditadura militar provocaram alterações
no sistema cooperativista brasileiro. As cooperativas perderam autonomia e sofreram com a queda de incentivos
fiscais. Além disso, com a regulamentação bancária, o crédito cooperativo foi restringido, o que provocou um
cenário delicado para o ramo. Com todas as alterações, o cooperativismo brasileiro chegou ao final da década
de 1960 desarticulado. O então ministro da agricultura, Luiz Fernando Cirne Lima, percebeu que a união das
cooperativas poderia ser uma boa oportunidade para a consolidação da política econômica do governo para o
setor agrícola, já que nesse momento a força do cooperativismo estava no meio rural. Por isso, ele solicitou ao
secretário de agricultura do estado de São Paulo, Antônio José Rodrigues Filho, uma liderança cooperativista
que se empenhasse para promover a união do cooperativismo brasileiro no entorno de uma entidade única.
Dessa forma, durante o IV Congresso Brasileiro de Cooperativismo, realizado em 2 de dezembro de
1969, na cidade de Belo Horizonte (MG), foi aprovada a criação da Organização das Cooperativas Brasileiras
(OCB), que substituiria e unificaria a ABCOOP (Associação Brasileira de Cooperativas) e a Unasco (União Nacional
de Cooperativas). A OCB seria uma sociedade civil, sem fins lucrativos, com neutralidade política e religiosa, que
representaria e defenderia os interesses do cooperativismo no território nacional.
Segundo Márcio Freitas, atual presidente executivo da OCB, quando decidiram fazer um congresso para
discutir a representação do cooperativismo no regime militar, os líderes da época, entre os principais estava Antônio
José Rodrigues Filho, se reuniram em um congresso. “Precisamos largar de bobagem” , afirmou Antônio Rodrigues Filho.
Cada um agia por si, as cooperativas não agiam conjuntamente e tomaram a decisão de unir duas organizações que
já existiam e instituíram um sistema federativo, criando as organizações estaduais de cooperativas e uma organização
nacional, a OCB.29
A nova organização nacional foi registrada em cartório no dia 8 de junho de 1970 e teve como primeiro
presidente Antônio José Rodrigues Filho, que anteriormente ocupou o cargo de secretário de agricultura do
estado de São Paulo e foi o responsável por unir as cooperativas brasileiras para a criação da OCB. A primeira
diretoria foi empossada já em 1970, com mandato que vigoraria até 1973. Além disso, por meio de uma
Assembleia Geral, ainda em 1970, foi aprovado o primeiro Estatuto Social da OCB. Desde então, a OCB “é
responsável pelo fomento e defesa do sistema cooperativista brasileiro, apresentando o cooperativismo como
solução para um mundo mais justo, feliz, equilibrado e com melhores oportunidades para todos.”30

29 Márcio Freitas, em entrevista concedida ao Escritório de Histórias, no dia 11 de fevereiro de 2020, na cidade de Belo Horizonte (MG). Texto editado.
30 Disponível em: https://www.ocb.org.br/ocb. Acessado em 26 de março de 2020.
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Placa de inauguração da sede da Ocemg em 1983. Foto: Acervo Ocemg.
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OS ANOS
1970 E A CRIAÇÃO
DA OCEMG
O Brasil entrava nos anos 1970 em clima de euforia. A seleção de Pelé, Tostão e Rivelino, entre outros,
comandada pelo técnico Zagallo, sagrou-se tricampeã da Copa do Mundo de Futebol, ocorrida no México, em
junho de 1970. O próprio presidente Médici recebeu, em Brasília, a equipe campeã. No entanto, a exaltação
não era oriunda apenas da conquista da Copa do Mundo de Futebol. Nesse período, o país vivia o entusiasmo
pelos resultados alcançados pelo chamado “milagre econômico”. A economia se aquecia, a inflação caía, e o
Brasil experimentava um momento de crescimento que superava qualquer período anterior de sua história.
O governo se aproveitava desse crescimento para lançar slogans nacionalistas, como “Ninguém segura este
país”, “Este é um país que vai pra frente”, em busca de convencer a população das benesses do regime militar
instaurado em 1964. No período do “milagre”, “a indústria automobilística triplicou a produção, faltou cimento
para atender ao aumento da demanda na construção civil, e a Bolsa de Valores parecia fabricar dinheiro fácil
- no pregão do Rio de Janeiro, um mês de transação, em 1970, ultrapassou, dez vezes, todo o movimento do
ano de 1968.”31 O governo investiu na realização de grandes obras, como a rodovia Transamazônica, a ponte
Rio-Niterói, a usina hidrelétrica de Itaipu, a usina nuclear de Angra dos Reis, entre outras.
A década de 1970 foi assim vista tanto como “anos de ouro” quanto como “anos de chumbo”, podendo
ser, na verdade, as duas coisas ao mesmo tempo. Por outro lado, a fase dos “anos de ouro”, provocada pelo
“milagre econômico”, teria seus dias contados. Em 1973 os efeitos desse desenvolvimento começaram a bater
na porta da população brasileira, já que a desigualdade econômica aumentava consideravelmente, uma vez
que os ganhos de produtividade não eram repassados para os trabalhadores. A dívida externa também cresceu
vertiginosamente, alcançando a cifra de mais de 12 bilhões de dólares. Os investimentos de capital estrangeiro
no país também aumentaram, assim como o comércio exterior, o que revelava a dependência do país em
relação à conjuntura internacional. Essa dependência mostrou a fragilidade da economia brasileira até que, no
ano de 1973, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) reduziu a oferta de petróleo e o preço
do produto quadruplicou. O “milagre”, então, “fez água” e o Brasil entrou em uma profunda crise, que perduraria
por longos anos.
Em meio à euforia vivenciada no país no início da década de 1970, e a partir das proposições da recém
instituída OCB, foi criada, em Minas Gerais, a Organização das Cooperativas do Estado de Minas Gerais (Ocemg).
Esta última substituiu a antiga União das Cooperativas do Estado de Minas Gerais (Ucemg). A assembleia que
deliberou pela fundação da Ocemg ocorreu em 11 de setembro de 1970 e contou com a participação de 145
representantes de diversas cooperativas existentes no estado. Na assembleia foi eleita a primeira diretoria,
que seria responsável pela condução dos trabalhos da organização até abril de 1973. A diretoria foi composta
pelos seguintes membros: 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) e Sérgio Augusto Vasconcelos de Souza (Cooperativa Walmap de Consumo Ltda).
31 SCHWARCZ, Lilia Moritz; STARLING, Heloísa Murgel. Brasil: uma biografia. 2. ed. São Paulo: Companhia das Letras, 2018. p. 453.
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“Foi em 1969, com a criação da OCB, que o nosso movimento ganhou força e se posicionou de forma verdadeiramente organizada, complementando essa estrutura com o surgimento do Sescoop e, posteriormente, da CNCoop. Márcio
Lopes De Freitas - Presidente do Sistema OCB.” Foto: Acervo Biblioteca Brasileira do Cooperativismo.
Especial da Revista do Cooperativismo, Saber Cooperar - Edição especial OCB 45 anos.

.
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Primeira Sede da Ocemg, anos 1970 - Foto: Acervo Ocemg.
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Além da diretoria, formada pelo diretor-presidente e
pelos cinco diretores, a Ocemg também contava com
um Conselho Fiscal, composto por seis membros. A
assembleia que elegeu a primeira diretoria da Ocemg
também decidiu que os bens da extinta Ucemg
deveriam ser transferidos para compor o capital da
nova organização, criada de acordo com os preceitos
estabelecidos pela OCB. A Ocemg se instalou em
uma sala alugada, situada na Rua Guajajaras, nº 410,
14º andar, no centro da cidade de Belo Horizonte.

S

Inaugurada a primeira sede própria da Ocemg, na Av. do
Contorno, 5009, bairro Serra, Belo Horizonte. À época
era presidente Francisco José Neves e vice-presidente,
Ronaldo Scucato. Foto: Acervo Ocemg.
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Criada a Organização das Cooperativas do Estado de Minas Gerais (Ocemg) em 11 de dezembro de 1970, com a presença
de145 representantes das Cooperativas mineiras. Aprovado o estatuto, foi eleita a primeira diretoria, sendo o cargo de
presidente confiado ao Sr. Paulo de Souza Lima, o quinto da esquerda para a direita. Foto: Acervo Ocemg.

55

Projeto livro Ocemg.indd 55

01/10/2020 14:50:02

A LEI Nº 5.764,
DE 16 DE DEZEMBRO
DE 1971
A Lei n° 5.764, sancionada pelo governo federal em 16 de dezembro de 1971, definiu a Política Nacional
de Cooperativismo, que substituiu toda a legislação anterior sobre cooperativismo existente no país e reforçou
o papel da OCB como representante nacional do setor. Ficou definido que, apesar da pouca intervenção
do governo, o cooperativismo seria fiscalizado, controlado e fomentado pelo INCRA (Instituto Nacional de
Colonização e Reforma Agrária) e pelo CNC (Conselho Nacional de Cooperativismo). A lei definiu três níveis de
sociedades cooperativas: singulares, centrais e confederações. Segundo o Capítulo III, Art. 6º, da referida lei:
“As sociedades cooperativas são consideradas: I - singulares, as constituídas pelo número mínimo de 20 (vinte)
pessoas físicas, sendo excepcionalmente permitida a admissão de pessoas jurídicas que tenham por objeto
as mesmas ou correlatas atividades econômicas das pessoas físicas ou, ainda, aquelas sem fins lucrativos;
II - cooperativas centrais ou federações de cooperativas, as constituídas de, no mínimo, 3 (três) singulares,
podendo, excepcionalmente, admitir associados individuais; III - confederações de cooperativas, as constituídas,
pelo menos, de 3 (três) federações de cooperativas ou cooperativas centrais, da mesma ou de diferentes
modalidades.”32
Essa lei foi um divisor de águas para o movimento cooperativista. A partir dessa regulamentação, a OCB
pôde organizar as unidades estaduais e as cooperativas passaram a se enquadrar em um modelo empresarial,
possibilitando sua expansão econômica.

S

32 Disponível em: http://www.normaslegais.com.br/legislacao/lei5764.htm. Acessado em 26 de março de 2020.
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OS
PRIMEIROS
ANOS DA OCEMG
Quem vê a pujança da Ocemg de hoje, no ano 2020, não imagina que a organização enfrentou dificuldades na sua primeira década de existência. A organização, assim como a maioria das entidades, começou
acanhada, com uma infraestrutura pequena, contando com poucos funcionários em um espaço reduzido. Isso
não significou, no entanto, que a organização tinha pouca importância para o setor cooperativista mineiro. Pelo
contrário, desde o começo dos trabalhos, a Ocemg mostrou a relevância da sua atuação. Já em 1972, somente dois anos após a sua criação, a organização discutiu a atuação do Banco Nacional de Crédito Cooperativo
(BNCC) e a concessão de crédito para cooperativas, garantindo, assim, o fortalecimento da instituição e sua
maior integração com as cooperativas do estado de Minas Gerais.
Em 1973, a Ocemg promoveu a primeira reforma do seu estatuto, aprovada em 1975, com o objetivo
de integrar todos os ramos de atividades cooperativas junto à OCB e às outras instituições. Nesse mesmo ano,
foi eleita nova diretoria da organização para o triênio de 1973 a 1976, composta pelos seguintes membros: presidente-Paulo de Souza Lima; primeiro vice-presidente - Joaquim Balbino de Carvalho; segundo vice-presidente
- José Pereira Campos Filho; diretores: João Antônio de Avelar Azeredo, Sérgio Augusto Vasconcellos de Souza,
Heleno Junqueira Fonseca, Manoel Rodrigues Caldas, Ivani Fonseca Martins Guerra e Caio Eduardo Junqueira;
além do Conselho Fiscal, formado por três participantes efetivos e três suplentes.
Preocupada com o desenvolvimento do setor cooperativista, em 1974 a Ocemg contratou no mercado
uma empresa para prestar serviços de assessoria e consultoria fiscal, trabalhista e contábil, compreendendo
todos os aspectos legais e organizacionais; outra para assessoria na obtenção de financiamento de capital de
giro e fixo; entre outras atividades para o desenvolvimento do setor em Minas Gerais.
No ano de 1976, uma nova diretoria foi eleita para o triênio 1976 -1979, formada pelos seguintes membros: presidente - Joaquim Balbino de Carvalho; primeiro vice-presidente - José Pereira Campos Filho; segundo
vice-presidente - José Álvares Filho; diretor executivo - Sérgio Augusto Vasconcelos de Souza; diretores - Almir
Ribeiro Tavares, Décio Nascimento Gomes, Zélia Maria Gomes, Celso Ferraz de Araújo e Nilo Marciano de Oliveira; além do Conselho Fiscal, composto de três membros efetivos e três suplentes. Nesse mesmo ano, a Ocemg
realizou o I Congresso Estadual de Cooperativismo de Minas Gerais, evento de fundamental importância para o
setor no estado.
Dois anos depois, em 1978, a Ocemg promoveu o II Congresso Estadual de Cooperativismo. Além disso,
foi criada a Fundação de Desenvolvimento Cooperativista (Fundec), que passou a funcionar como um departamento da organização, com atividades específicas de assistência técnica ao setor cooperativo de Minas Gerais.
Todas essas ações realizadas pela Ocemg, em seus primeiros anos, renderam frutos, e o número de
cooperativas associadas cresceu consideravelmente, passando de 145, em 1970, para 318, em 1978. Em 1979,
uma nova diretoria foi eleita, tendo como presidente Dr. José Francisco Neves, que também exercia o cargo de
presidente da Unimed-BH. Das 368 cooperativas existentes no estado de Minas Gerais em 1979, 359 estavam
registradas na Ocemg. Nesse mesmo ano, o presidente da Itambé, José Pereira Campos, foi eleito e assumiu a
presidência da OCB.
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I Congresso Estadual de Cooperativismo - Sistema Ocemg. Foto: Acervo Ocemg.
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I Congresso Estadual de Cooperativismo de Minas Gerais em Poços de Caldas - 1976. Foto: Acervo Ocemg.
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A DÉCADA DE 1980
E O CRESCIMENTO
DO COOPERATIVISMO
Os anos 1980 iniciaram em meio a uma profunda crise econômica no país e viram o recuo da repressão
empreendida pelo regime militar e o início do processo de abertura política, sendo o AI-5 extinto em 31 de
dezembro de 1978. Em agosto de 1979, outro marco da abertura foi a promulgação da Lei de Anistia, que
possibilitou o retorno de exilados políticos e de servidores públicos punidos pelos atos institucionais, além da
libertação de presos políticos.
No ano de 1983, teve início uma campanha para que fosse aprovada uma emenda constitucional,
denominada emenda Dante de Oliveira, que restabelecia o voto popular nas eleições para presidente da
República. Foi a chamada “Diretas Já” que ganhou as ruas das maiores cidades do país, reunindo lideranças
políticas, como Ulysses Guimarães, Lula, Brizola, Fernando Henrique Cardoso, Tancredo Neves, além de
diversos artistas, como Ziraldo, Chico Buarque, Fernanda Montenegro, Fafá de Belém, entre muitos outros, e
se converteu em uma campanha quase unânime pelo território nacional. Apesar da grande expectativa pelas
eleições diretas, a emenda não foi aprovada na Câmara dos Deputados, e o Brasil teria um novo presidente
escolhido por meio de eleições indiretas. Os candidatos eram Paulo Maluf, pelo governo, e Tancredo Neves, pela
oposição. “Apesar de ser candidato em uma eleição indireta, Tancredo apareceu na televisão e nos comícios,
reforçando seu prestígio e a pressão popular favorável à sua candidatura.” Venceu Tancredo Neves, que não
chegou a tomar posse, pois foi vítima de uma diverticulite e precisou ser operado às pressas no dia anterior.
“Piorando a cada dia, ele foi transferido para o Instituto do Coração, em São Paulo, e submetido a novas cirurgias
– sete no total.” 33 No dia 21 de abril de 1985, sua morte foi anunciada ao país. Assumiu seu vice, José Sarney, e a
Nova República começou num clima de muita frustação e pouca novidade, já que este último, momentos antes
das eleições, pertencia aos quadros da Arena, partido de apoio ao regime militar.
“Ao assumir o governo, Sarney, diante da hiperinflação que acumulava 517% ao ano, decretou o Plano
Cruzado, em 28 de fevereiro de 1986, em que lançou a nova moeda brasileira, o Cruzado. Congelou preços e
salários, na tentativa de estabilizar a economia. Meses depois, começaram a faltar mercadorias nas prateleiras
dos supermercados. O plano fracassou e, antes mesmo de um ano, a inflação bateu em mais de 300%. Outros
planos vieram e o fracasso foi o mesmo.” 34
Apesar do cenário político e econômico pouco promissor do país ao longo de toda a década de 1980,
que foi considerada por muitos como a “década perdida”, o cooperativismo teve um período de crescimento
e, para a Ocemg, não foi diferente. Já em 1980, com dez anos de atuação, o número de cooperativas filiadas à
organização chegava a 364 e ela era capaz de oferecer suporte jurídico e assistência técnica às cooperativas,
levando toda linha de prestação de serviços necessários para o aprimoramento do sistema.
No ano de 1981, a organização beneficiou mais de 300 mil associados, além dos encontros de cooperativas, criando a Comissão de Café.35 Ainda em 1981, Dr. Francisco José Neves foi reeleito presidente da entidade para mais um triênio, tendo como primeiro vice Ronaldo Ernesto Scucato. No ano seguinte, os eventos
se intensificaram e a Ocemg organizou quatro encontros regionais com lideranças do cooperativismo mineiro.

33 SCHWARCZ, Lilia Moritz; STARLING, Heloísa Murgel. Brasil: uma biografia. 2. ed. São Paulo: Companhia das Letras, 2018. p. 487.
34 NEVES, Osias Ribeiro; CAMISASCA, Marina Mesquita. 30 anos, Sicoob Central Crediminas. Belo Horizonte: Escritório de Histórias, 2018. p. 52.
35 História do Sistema Ocemg, Acervo Ocemg.
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Uma multiplicidade de ações nas esferas de representação política, assistência técnica, educação e
comunicação cooperativista foram desenvolvidas
em 1982 e a Ocemg encerrou o ano com 406 cooperativas associadas. Esse cenário aponta para o crescimento da atuação da entidade no início dos anos
1980, período que, para o cooperativismo, “não foi
tempo perdido”36.
Esse desenvolvimento da Ocemg refletiu-se,
em 1983, na inauguração da primeira sede própria da
entidade, situada na Avenida do Contorno nº 5009,
no bairro Serra, região centro-sul de Belo Horizonte.
Nesse mesmo ano, a organização realizou o I Encontro
Mineiro de Educação e Comunicação Cooperativista e
promoveu também o I Seminário Mineiro de Estudos
sobre o Crédito e o Cooperativismo Rural. Este
último evento tinha o objetivo principal de “lançar
a ideia e a discussão da criação de um sistema de
crédito rural cooperativo integrado às cooperativas
de produção. Durante o seminário, ficou decidido
que seria criada uma cooperativa de crédito com
o apoio maciço de todos os cooperados.”37 Estava
aí lançada a semente para a criação de diversas
cooperativas de crédito rural no estado, sendo as
pioneiras fundadas em Muzambinho, Entre Rios de
Minas, Bom Despacho, Curvelo e Montes Claros. O
evento foi também a base para o estabelecimento
do que seria a Cooperativa Central de Crédito Rural
de Minas Gerais – Crediminas, atual Sicoob Central
Crediminas, instituída em 21 de junho de 1988.
No ano de 1984, a entidade elegeu nova
diretoria, comandada pelo presidente Dilson José
Dutra. Na ocasião, foram criadas a Assessoria de
Comunicação Social da organização e a Comissão
Estadual Consultiva do Desenvolvimento Ordenado
do Cooperativismo (Cedoc), além de vários programas
técnicos, visando ao apoio às cooperativas mineiras,
que já estavam presentes em 433 dos 722 municípios
até então existentes no estado.

Em 1985, a Ocemg completou quinze anos
de fundação representando o grande movimento socioeconômico de Minas Gerais, aglutinando mais de
300 mil famílias cooperativistas em 439 cooperativas,
com destaque para a criação das primeiras cooperativas de crédito rural, segmento que a organização
incentivava desde o I Seminário Mineiro de Estudos
sobre o Crédito e o Cooperativismo Rural, realizado
em 1983. Ainda no ano de 1985, a organização atuou
para a efetivação de convênios de cooperativas mineiras com o Funrural e a merenda escolar. No ano
seguinte, a Ocemg assinou convênios técnicos com
várias instituições, entre elas a Fundação Frederich
Naumann, da Alemanha, a Secretaria Nacional de
Cooperativismo do Ministério da Agricultura (Senacoop) e o BNCC e, além do mais, implantou o setor
de auditoria externa.
Uma nova diretoria foi eleita em 1987, liderada pelo presidente Paulo Roberto Bernardes, que
assumiu com o lema “Coragem e Esperança”: Coragem para defender com firmeza os princípios do
cooperativismo e Esperança de que, apesar de todas
as dificuldades, pudesse tornar a sua ação proveitosa para todos os cooperativistas. Nesse período, foi

36 Essa expressão intitula livro organizado pela historiadora Samantha Viz
Quadrat, que pretende desconstruir a ideia de que a década de 1980 foi
uma “década perdida”. Para maiores informações, ver: QUADRAT, Samantha Viz (org). Não foi tempo perdido: os anos 80 em debate. Rio de Janeiro: 7
Letras, 2014.
37 NEVES, Osias Ribeiro; CAMISASCA, Marina Mesquita. 30 anos, Sicoob Central Crediminas. Belo Horizonte: Escritório de Histórias, 2018. p. 53.
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Inauguração da Sede da Ocemg em 1983. Dr. Paulo de Souza Lima, 1º presidente da Ocemg, o quinto da esquerda para
a direita. Foto: Acervo Ocemg.

reimplantada a assessoria de crédito rural, visando prestar assistência às cooperativas desse setor já em funcionamento e orientar grupos de produtores que se mostrassem interessados na criação de novas unidades. Além
disso, foi firmado convênio com o Instituto de Administração Financeira da Previdência e Assistência Social do
Instituto Nacional de Previdência Social (IAPAS/INPS), possibilitando que recursos retidos fossem aplicados em
ações integradas de saúde, o que beneficiou o corpo social das cooperativas e as populações locais.
Paulo Roberto Bernardes se recorda das dificuldades vividas nesse período e contou que, na época nós
estávamos com uma inflação desenfreada, os produtores rurais estavam com sérias dificuldades para pagar os empréstimos contraídos nos bancos e iam acabar quebrando. Me reuni, então, com um colega de faculdade, o Antônio
Ferreira Álvaro da Silva, que foi diretor do Banco do Brasil e disse a ele: “Nós temos que fazer um estudo para salvar
os produtores rurais, pois os bancos vão tomar tudo que eles têm.” Fizemos um estudo e descobrimos que a cobrança
da correção monetária para o crédito rural era ilegal e inconstitucional. Aí fizemos uma campanha, em 1989, e conseguimos entrar com cerca de trezentas mil ações contra os bancos. Foi o que salvou os produtores rurais em todo o
Brasil à época.38 O ex-presidente também se lembra das dificuldades financeiras da Ocemg dos anos 1980 em
comparação com os dias atuais. A organização tinha sede própria e era uma casa boa, mas vivia das contribuições
das cooperativas, que eram baixas, e a renda era muito pequena.39
Ainda sob a presidência de Paulo Roberto, em 1988, foi publicada a primeira edição do Jornal Cooperação, e nesse ano a entidade participou do X Congresso Brasileiro de Cooperativismo. À época, a organização
atuou ativamente nos trabalhos da Assembleia Nacional Constituinte, juntamente com senadores e deputados
federais que integravam a iniciante Frente Parlamentar Cooperativista. “O novo texto constitucional tinha a missão de encerrar a ditadura, o compromisso de assentar as bases para a afirmação da democracia no país, e uma

38 Paulo Roberto Bernardes, em entrevista concedida ao Escritório de Histórias, no dia 02 de março de 2020, na cidade de Belo Horizonte (MG). Texto editado.
39 Idem.
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dupla preocupação: criar instituições democráticas
sólidas o bastante para suportar crises políticas e estabelecer garantias para o reconhecimento e o exercício dos direitos e das liberdades dos brasileiros.” 40
A promulgação da Nova Constituição em
1988, conhecida como Constituição Cidadã, representou uma vitória para o cooperativismo no país,
uma vez que, em seu artigo 5º, estabeleceu que: “A
criação de associações e, na forma da lei, a de cooperativas independem de autorização, sendo vedada a
interferência estatal em seu funcionamento.” 41 Antes
da Constituição de 1988, as cooperativas eram tuteladas pelo Estado, ora pelo Ministério da Agricultura, ora
pelo Ministério do Trabalho, ora pelo Incra. A partir dessa nova carta, ficou definido o sistema de autogestão
das cooperativas.42 O desatrelamento das cooperativas aos órgãos estatais provocou mudanças significativas no setor, que precisou se modernizar e se capacitar a fim de se autogerir com competência rumo
ao futuro.

S

40 SCHWARCZ, Lilia Moritz; STARLING, Heloísa Murgel. Brasil: uma biografia.
2. ed. São Paulo: Companhia das Letras, 2018. p. 488.
41 Disponível em: www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.
htm. Acessado em 30 de abril de 2020.
42 Andrea Sayar, em entrevista concedida ao Escritório de Histórias, no dia
11 de fevereiro de 2020, na cidade de Belo Horizonte (MG). Texto editado.
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X Congresso Brasileiro do Cooperativismo - Brasília,1988, com a presença do deputado Federal Ulisses Guimarães.
Foto: Acervo OCB.
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Os anos 1990
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O
TRABALHO
DA OCEMG

O

Brasil entrou na década de 1990 sem ter solucionado a crise econômica que assolava o país desde
a segunda metade da década de 1970, e a alta inflacionária continuava a assombrar a população.
Em 1989, depois de mais de 25 anos foi eleito, democraticamente, para a presidência da República,

Fernando Collor. O novo presidente tomou posse em 15 de março de 1990, e, no dia seguinte, anunciou o
Plano Brasil Novo, que se tornou conhecido como Plano Collor para enfrentar a voragem da inflação que
havia chegado a 1.782,90% em 1989

. O Plano tinha o argumento de que, ao retirar do mercado os ativos,

43

reduziria sua liquidez como estratégia para controlar a inflação. Como pontos positivos, abriu a economia,
deu continuidade às propostas de privatização, mas extinguiu uma série de órgãos, sem nenhuma análise e
planejamento prévios, o que levou ao comprometimento de projetos em andamento. Um deles, que afetou
diretamente as cooperativas, foi a extinção do Banco Nacional de Crédito Cooperativo – BNCC, criado em 1951.
“Em 21 de março de 1990, foi editado o Decreto 99.192, dissolvendo o banco e implicando na entrada no regime
de liquidação. Finalmente, em Assembleia Geral Extraordinária, de 17 de maio de 1994, os acionistas do Banco
Nacional de Crédito Cooperativo (BNCC) deliberaram o encerramento da liquidação e a extinção da sociedade,
aprovada pelo Banco Central do Brasil em despacho de 17 de março de 1995.” 44 O fato é que, com o BNCC, os
cooperados não tinham autonomia dentro do banco e, durante o período da ditadura militar, houve uma série
de empréstimos indiscriminados, o que afetou a liquidez do banco e a sua visibilidade pelo mercado.
Sua liquidação tão repentina afetou diretamente as cooperativas, que não tinham mais os seus cheques
compensados, o que as forçou a estabelecer convênios com outras instituições financeiras, a principal delas
era o Banco do Brasil. O encerramento das atividades do BNCC provocou mudanças também no sistema
cooperativista, muitas cooperativas não conseguiram se manter e acabaram fechando. “Na época em que
o BNCC fechou, realmente foi uma coisa traumática, as cooperativas ficaram órfãs e o dinheiro ficou retido.
Estivemos em Brasília tentando resolver a situação juntamente com outras centrais, mas não foi um trabalho
estruturado, declarou Heli de Oliveira Penido, ex-presidente do Sicoob Central Crediminas.” 45

43 ALMANAQUE FOLHA. Disponível em: http://almanaque.folha.uol.com.br/dinheiro90.htm. Acessado em 30 de setembro de 2017.
44 Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Banco_Nacional_de_Cr%C3%A9dito_Cooperativo: http://www.cooperfeb.com.br/wp-includes/images/cartilha.pdf.
Acessado em 15 de abril de 2020.
45 NEVES, Osias Ribeiro; CAMISASCA, Marina Mesquita. 30 anos, Sicoob Central Crediminas. Belo Horizonte: Escritório de Histórias, 2018.
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O bloqueio dos ativos financeiros atingiu também a Ocemg. Diante da extinção do BNCC e das suas
contas bloqueadas, com saques limitados, incapazes de garantir a quitação de suas despesas, a entidade
precisou refazer o planejamento das suas atividades do primeiro semestre daquele ano, entre as que já se
encontravam em andamento. Nesse mesmo ano, a organização elegeu o novo Conselho Diretor para o triênio
1990 -1993 e assinou convênio com o Departamento Nacional de Cooperativismo (Denacoop). Foi um ano difícil,
mesmo assim a entidade ganhou 27 novas filiadas, alcançando 496 cooperativas associadas de diversos setores.
Em 1991 foi criada a premiação “Medalha Paulo de Souza Lima”, em homenagem ao primeiro presidente
da Ocemg, para condecorar pessoas que tivessem atuação de destaque no desenvolvimento e crescimento do
cooperativismo. Nesse mesmo ano, o cooperativismo cresceu em Minas Gerais, foram instituídas 20 novas
cooperativas de crédito rural e sete cooperativas de crédito mútuo, todas elas filiadas à entidade.
O ano de 1992 foi marcado por mudanças no cenário político brasileiro. Ocorreu o impeachment do
presidente Fernando Collor de Melo. O cargo passou, então, a ser exercido pelo seu vice, o político mineiro
Itamar Franco.
Itamar tinha enormes desafios pela frente, precisava enfrentar não só a inflação. O presidente, então,
convidou o sociólogo Fernando Henrique Cardoso para ser o Ministro da Fazenda, com a missão de elaborar um
novo plano econômico. Depois de muitos estudos, foi concebido e lançado o Plano Real, um projeto consistente,
planejado por etapas, sem os “trancos” ocorridos em outros planos, fazendo surgir a nova moeda brasileira. O
Real estabilizou a economia, controlando a hiperinflação, acabando com a indexação automática e permitindo
ao país, assim como às empresas, às instituições e aos cidadãos, ter uma gestão mais tranquila de seus recursos
e de suas vidas.
Entre 1992 e 1994, a Ocemg fez uma série de ações de grande importância, entre elas a parceria com
a OCB na realização do II Encontro Nacional de Capacitação do Quadro Social em Cooperativas. A entidade
elegeu a nova diretoria para conduzir as atividades em 1993, liderada por Alfeu Silva Mendes, proveniente
da Cooperativa dos Granjeiros do Oeste de Minas. Ainda em 1993, tiveram início as discussões para atribuir
personalidade sindical à Ocemg. Em 1994 a entidade promoveu o Seminário Internacional “As cooperativas de
leite no ano 2000”, que resultou na criação de um Departamento de Leite na organização e na formação de
uma nova central de laticínios, a Cooperativa Mineira de Laticínios Ltda (Cemil). “Marcaram presença no evento
340 participantes, representando 50 cooperativas mineiras, 20 cooperativas de outros estados brasileiros, 30
empresas privadas e 10 participantes estrangeiros, além de instituições financeiras, de ensino e pesquisa e
órgãos governamentais.” 46
As eleições de 1994 para presidente, governadores, parlamentares estaduais e federais levaram a
uma grande mobilização no país. O ministro Fernando Henrique Cardoso, pelo Partido da Social Democracia
Brasileira (PSDB), após o sucesso do Plano Real, foi eleito em primeiro turno.
A estabilização da economia trouxe tranquilidade para os produtores, para o comércio e para a
população em geral, no entanto a permanência da Taxa de Referência de juros – TR, criada no governo Collor,
“foi um desastre para aqueles que possuíam empréstimos. Também os juros ficaram absurdamente altos,
incompatíveis com a produção agrícola, pois chegaram até 60% ao ano, quando os preços estavam estáveis ou
em queda.” 47
Também nesse ano, foram acertados os termos para a construção de um novo prédio na sede da
entidade, situada na Avenida do Contorno. Diante disso, o escritório precisou mudar-se, temporariamente, para
a Rua Pouso Alto, n° 285, também no bairro da Serra. Outros eventos importantes em 1994 foram: “participação
do Projeto Novas Fronteiras do Cooperativismo, criação da Comissão Estadual do Cooperativismo (Cecoop),
coordenação geral do Programa do Cooperativismo Mineiro (Promocoop), criação da Cooperativa Interdisciplinar
de Serviços Profissionais Ltda (Intercoop) e coordenação do Programa Nacional do Álcool e Leite/MG (Pronal/
MG). Ao fechar o ano de 1994, a Ocemg tinha 678 cooperativas filiadas, 35 a mais que o ano anterior.” 48

46 Disponível em: http://www.coopeder.org.br/a-coopeder/cooperativismo/historia-e-retrospectiva/. Acessado em 15 de abril de 2020.
47 Idem.
48 Idem.
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Encontro Estadual de Cooperativismo - 1996, com a presença de Ronaldo Scucato. Foto: Acervo Ocemg.

I Seminário de Cooperativas de Trabalho no Centro de Convenções do CDL - BH - MG - 1996. Foto: Acervo Ocemg.
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Inauguração da Sede da Ocemg em 1996, presidida por Francisco Neves, sendo seu vice-presidente Ronaldo Scucato.
Foto: Acervo Ocemg.

Em 1995 a Ocemg completou 25 anos com a realização do Seminário “Mercado Internacional de Café:
exigências e perspectivas” e a participação, por meio de seu presidente, nas comemorações do Centenário da
Aliança Cooperativa Internacional - ACI, em Manchester, na Inglaterra. Na ocasião, foi realizado o Congresso
Internacional do Cooperativismo, que reformulou os princípios da doutrina cooperativista. Ainda em 1995, a
Ocemg promoveu a difusão do uso da internet entre as cooperativas mineiras e realizou diversos treinamentos,
capacitando-as para o uso dessa tecnologia. No ano seguinte, a organização apoiou a fundação da Federação
das Cooperativas de Trabalho de Minas Gerais e realizou o I Seminário Nacional de Cooperativas de Trabalho em
Belo Horizonte. Ainda em 1996, foi lançada oficialmente a Frente Parlamentar do Cooperativismo - FrencoopMG, na Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais. Esse foi um ano de fortalecimento da Ocemg devido
ao aumento da arrecadação e dos investimentos sociais. A nova sede foi inaugurada e a diretoria foi reeleita
para um novo mandato, de 1996 a 1999.
O ano de 1997 foi marcado pelo centenário da capital mineira, Belo Horizonte, e vários eventos nacionais
e internacionais aconteceram na cidade. A Ocemg, ciente da importância do momento, sediou a Assembleia
Geral da OCB, ocasião em que Dr. Dejandir Dalpasquale, em seu discurso de posse do segundo mandato à
frente da organização nacional, declarou seu compromisso em implementar as recomendações originadas do
XI Congresso Brasileiro de Cooperativismo. Ainda em função do aniversário da cidade e da inserção nos eventos
do Fórum das Américas, a Ocemg, com o apoio do Sebrae-MG, promoveu o Encontro de Cooperativismo das
Américas, tendo recebido a maioria dos líderes cooperativistas brasileiros e diversos líderes cooperativistas
das Américas, entre eles, Dr. Armando Tovar Parada, à época Presidente da Organização Cooperativista das
Américas - OCA. Nesse mesmo ano, a Frencoop-MG, acionada pela Ocemg, teve ação decisiva na queda do ICMS
do leite no estado. “Na área política foi criada a Frencoop estadual que, acionada pela Ocemg, teve ação decisiva
na queda do ICMS do leite de 18 para 7% e nos derivados da carne e do leite de 18 para 12%.” 49
Em 1998 o então presidente da Ocemg, Alfeu Silva Mendes, foi homenageado pelo governo do estado,
recebendo a Medalha da Inconfidência na tradicional solenidade do dia 21 de abril, ocorrida na cidade de
Ouro Preto. Nesse mesmo ano, foram aprovadas as missões e as diretrizes da organização, que previam a
reestruturação organizacional da entidade com base em um Programa de Qualidade Total, além da intensificação
do marketing e da comunicação interna.
49 Disponível em: http://www.coopeder.org.br/a-coopeder/cooperativismo/historia-e-retrospectiva/. Acessado em 15 de abril de 2020.
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NASCE
O SESCOOP,
O “S”
DO COOPERATIVISMO
O ano seguinte foi um marco para o sistema cooperativista, pois foi instituído o Serviço Nacional de
Aprendizagem do Cooperativismo (Sescoop), responsável pelas atividades de treinamento e capacitação dos
cooperativistas dos mais diversos ramos. Ronaldo Scucato, atual presidente da Ocemg, recorda-se de como
ocorreu a criação do Sescoop: Em 1999, em decorrência do X Congresso Brasileiro de Cooperativismo, realizado no
ano anterior, fiz parte do grupo que alertou para o fato de que as cooperativas sempre recolhiam um percentual sobre
a folha de pagamento dos seus empregados, que deveria ser destinado para treinamento, e esse dinheiro não voltava
para o cooperativismo. Na verdade, não se sabia para onde ia esse dinheiro. Aí o grupo conseguiu entrar com um
artigo criando o Sescoop, e começamos a receber o recurso descontado das folhas de pagamento dos empregados das
cooperativas.50 Já Roberto Rodrigues comentou a importância da instituição do Sescoop para o cooperativismo:
Aí as coisas evoluíram bastante, passamos a ter nosso próprio “S” para a formação de pessoal, recursos humanos,
área de gestão e governança, foi um sucesso. O Sescoop teve um papel fundamental na evolução dos sistemas de
governança e gestão das cooperativas brasileiras.51
Em Minas Gerais, o Sescoop passou a fazer parte do Sistema Ocemg, o que possibilitou uma alavancagem
das atividades realizadas e, consequentemente, um substancial crescimento do sistema na década seguinte.
Em 1998 foi publicada a medida provisória que instituiu o “S” do cooperativismo, o Serviço de Aprendizagem do
Cooperativismo, que é o Sescoop. Então, a partir daí, o Sescoop começou a criar forma. E se tornou autônomo na
criação dos cursos e com o olhar muito direto de interlocução com as necessidades das cooperativas em Minas Gerais.
O Sescoop é de nível nacional, cada unidade estadual tem a sua unidade, e tem também o Sescoop nacional. 52

S
50 Ronaldo Scucato, em entrevista concedida ao Escritório de Histórias, no dia 27 de janeiro de 2020, na cidade de Belo Horizonte (MG). Texto editado.
51 Roberto Rodrigues, em entrevista concedida ao Escritório de Histórias, no dia 11 de março de 2020, por telefone. Texto editado.
52 Andrea Sayar, em entrevista concedida ao Escritório de Histórias, no dia 31 de janeiro de 2020, na cidade de Belo Horizonte (MG). Texto editado.
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Web Jornal Coop Nº 257 - Outubro de 2012.
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OS ANOS 2000
E A IMPORTÂNCIA
DA CAPACITAÇÃO PARA
O SISTEMA OCEMG
Foi em um cenário de otimismo, com moeda forte e desafios de crescimento, que o Brasil entrou
no século XXI. “A estabilidade econômica conquistada com o Real fez aparecerem os grandes problemas de
infraestrutura e de desigualdade social que o país tinha a vencer.” 53 Em 2002, após ter sido candidato nas três
eleições anteriores, Luiz Inácio Lula da Silva consagrou-se presidente do país pelo Partido dos Trabalhadores, em
substituição a Fernando Henrique Cardoso, que havia sido reeleito em 1998 e terminava o segundo mandato.
O novo presidente da República, em seus dois mandatos (2003 a 2006 e 2007 a 2011), se comprometeu a não
alterar a política econômica, priorizando o combate à miséria e a expansão da inclusão social. “O esforço para
aumentar a renda do trabalhador incluiu a formalização do emprego, a ampliação do crédito e o aumento do
salário mínimo – de cerca de 60% entre 2000 e 2013. O Programa Bolsa Família, criado em 2004, significou
transferência de renda para a população pobre e extremamente pobre.” 54 Por outro lado, em 2005 a bomba
do mensalão explodiu, revelando um processo de corrupção que envolvia uma série de políticos, muitos deles
ligados ao presidente Lula, entretanto isso não foi o suficiente para evitar a sua reeleição. Em seu segundo
mandato, Lula enfrentou em 2008 uma grande crise mundial. Quando “eclodiu a crise financeira global, que
espraiou como crise econômica, afetando a produção e o emprego, os vaticínios para o Brasil eram sombrios” 55
Justamente nesse período, o cooperativismo de crédito teve importância fundamental para o desenvolvimento
do país, seguiu admitindo, enquanto que muitos empreendimentos demitiam, em uma escalada de crescimento
na contramão dos bancos tradicionais.
A Ocemg, por sua vez, iniciou o século XXI com a efetivação da operacionalização do Sescoop-MG e a
instituição do Programa de Desenvolvimento de Dirigentes Cooperativistas (Formacoop). Em 2001 uma nova
gestão tomou posse na diretoria da organização, sendo liderada pelo cooperativista Ronaldo Scucato. Em agosto
do mesmo ano, foi lançado, por iniciativa da OCB e Sescoop Nacional, com o aval do Ministério da Educação e
Cultura (MEC), o Programa Cooperjovem, que possuía como público-alvo os jovens a partir de 12 anos, e visava
iniciá-los na doutrina e prática do cooperativismo. “Num dos encontros de jovens cooperativistas realizados
pelo Sistema Ocemg de Minas, brinquei com os meninos dizendo que é mais fácil preparar a cabeça do jovem
do que mudar a do velho. A cada dia venho acreditando mais nessa premissa, à medida que vejo crescer a
participação dos jovens de Minas nos encontros que realizamos para a juventude. No primeiro encontro, em
janeiro de 2001, tivemos a presença de 100 jovens. No meio do ano esse número já pulava para 400 e, hoje,
somamos mais de mil que já participaram de algum dos nossos encontros. Vejo com alegria essa sensibilidade
da juventude para com a doutrina, principalmente nos dias atuais onde os modelos econômicos excluem as
pessoas, impedindo seu acesso aos benefícios que o desenvolvimento traz para a sociedade. Nesses momentos
revejo como o cooperativismo se firma, cada vez mais, como oportunidade de democratização das relações

53 NEVES, Osias Ribeiro; NEVES, Isabella Verdolin; CAMISASCA, Marina Mesquita. GMMLE: 50 anos da história da metalurgia e da mineração em Minas Gerais. Belo
Horizonte: Escritório de Histórias, 2011. p. 122.
54 SCHWARCZ, Lilia Moritz; STARLING, Heloísa Murgel. Brasil: uma biografia. 2. ed. São Paulo: Companhia das Letras, 2018. p. 503.
55 DULCI, Otávio Soares. Dossiê da era Lula, o Homem e o partido. Caderno Pensar, publicado como encarte do jornal Estado de Minas, de 11 de dezembro de
2010. p. 9.
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em sociedade, sejam elas em qualquer setor.” 56 À época a edição especial do informativo CooperAção trouxe
depoimentos de alguns jovens participantes dos eventos. Um deles foi o de Marcelo Rodrigues de Paiva Borges,
na ocasião com 18 anos. “Participo ativamente dos encontros de jovens promovidos pelo Sistema Ocemg em
Minas Gerais. Considero que é uma ótima oportunidade para aprendermos como o cooperativismo funciona e
como pode ser uma forma diferente de encarar a vida.” 57

Formacoop 2011. Turma em Uberlândia-MG. Foto: Acervo Ocemg.

No ano de 2002, a Ocemg, em conjunto com a OCB e o Ministério do Esporte e Turismo, lançou o
Programa Turismo Rural Cooperativo, de alcance nacional, que tinha por objetivo fomentar a criação
de cooperativas de turismo para desenvolver a atividade. O intuito era oferecer uma alternativa de renda para
os produtores rurais, além de ampliar o leque de atrações turísticas do país. As regiões selecionadas para
encabeçar o programa foram a Serra do Café, a Serra da Canastra e a Serra do Caparaó. Nesse mesmo ano, a
Ocemg, pela primeira vez, interveio como Sindicato Patronal, quando negociou a revisão salarial dos empregados
das cooperativas de crédito do estado de Minas Gerais. A atuação da organização como sindicato ampliou
a proteção dos interesses dos trabalhadores de cooperativas, até então desprovidos de representação em
negociações. O Informativo CooperAção publicou: “A Ocemg acaba de participar, como sindicato patronal, da
sua primeira convenção coletiva de trabalho. A instituição representou as 281 cooperativas do ramo de crédito
existentes no Estado, na negociação com o Sindicato dos Trabalhadores da Área de Crédito, Financiamento e
Investimento de Minas, que envolveu também outros sindicatos patronais do sistema bancário tradicional no
56 SCUCATO, Ronaldo. Cooperativismo ganha com o vigor da juventude. Informativo COOPERAÇÃO JOVEM. Agosto de 2002. p. 2.
57 Cooperativismo ganha com o vigor da juventude. Informativo COOPERAÇÃO JOVEM. Agosto de 2002.
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Estado. (...) A advogada Ronise de Magalhães Figueiredo, na época integrante da Assessoria Jurídica da Ocemg,
explica que a atuação da instituição como sindicato amplia a assistência que a instituição presta às cooperativas
registradas, que até então não tinham representante patronal específico do cooperativismo nas negociações
com os trabalhadores. (...) Com a mudança na legislação pela qual a Ocemg passa a atuar também como
sindicato, a instituição pode participar, com legitimidade, dessas convenções representando as cooperativas
dos diversos ramos.” 58
Além disso, em 2002, como resposta às ações da Ocemg, juntamente com o Sindicato dos Produtores
de Leite de Minas Gerais - Silemg, o governador Itamar Franco publicou decreto que beneficiou o cooperativismo
ao regulamentar o ICMS do leite in natura, conforme a narrativa do CooperAção: “Mais recentemente, a ação
da instituição junto com a Federação da Agricultura de Minas (Faemg) e o Sindicato da Indústria de Laticínios
e Derivados de Minas (Silemg) permitiu negociar com o governo do Estado o decreto 42.444, já em vigor, que
concede aos produtores de leite de Minas um incentivo em dinheiro de 2,5% sobre o volume comercializado
para os laticínios e cooperativas que, por outro lado, poderão beneficiar-se de um crédito tributário de 12%.” 59
Nesse mesmo ano, foram realizados, em Belo Horizonte, eventos importantes para o setor cooperativista
mineiro. Foram eles: III Congresso Mineiro de Cooperativismo, I Feira de Cooperativas (Expocoop-MG) e
o II Seminário Mineiro de Temas Jurídicos Pertinentes ao Cooperativismo. Outro evento importante para o
cooperativismo aconteceu em Araxá, em novembro de 2002, o I Encontro Nacional de Mulheres Cooperativistas,
que discutiu a participação feminina no cooperativismo, com o tema “A Importância da Mulher no Cooperativismo
– Construindo Estratégias de Participação”. Foram mais de 200 participantes de 32 municípios mineiros e
dos estados de Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro, além do Distrito Federal. Tânia Lopes Ferreira, à época
diretora da Cooperativa Educacional de Teófilo Otoni, prestou seu depoimento ao informativo CooperAção: “O
objetivo desse congresso foi atingido em sua plenitude, porque todas nós tivemos uma oportunidade ímpar de
estarmos reunidas em prol de um objetivo comum – mostrar que através da sensibilidade da mulher abre-se
uma possibilidade de participação dela no contexto cooperativista.” 60
Em 2003 o Sistema Ocemg registrou expressivo crescimento oriundo da implementação do SescoopMG, com 59 novas cooperativas filiadas, o que significou a adesão de cerca de 11 mil novos cooperados.
Foram atendidas pelo Sescoop cerca de 35 mil pessoas, com programas, cursos, seminários, encontros de
profissionais; viagens e intercâmbios para treinamento; reciclagem dos dirigentes, associados e funcionários
de cooperativas; possibilitando-lhes acesso a instrumentos que auxiliam na gestão profissional. Ronaldo
Scucato, na coluna da seção Opinião do Informativo CoperAção, declarou: “Quero compartilhar o crescimento
no cooperativismo, não só do aumento do número de cooperativas e adesão de novos associados. Ressalto a
qualidade desse crescimento com o aumento da participação de jovens e das mulheres na doutrina.” 61
A representatividade foi outra marca do Sistema, que contabilizou sua participação em 42 comissões e
conselhos de órgãos e entidades do poder público e da iniciativa privada em diversas áreas. Nesse mesmo ano,
a organização recebeu o certificado de “Entidade Solidária”, concedido pelo Serviço Voluntário de Assistência
Social (Servas). O documento reconhecia a importância da instituição para a construção de uma sociedade mais
justa. Além disso, em 2003 a Ocemg instalou o Sistema de Gerenciamento e Acompanhamento para Cooperativas
Agropecuárias (Gecap), com o objetivo auxiliar cooperativas agropecuárias em questões administrativas,
assegurando o fortalecimento dessas instituições e sua consolidação no mercado. O reconhecimento da
importância do cooperativismo veio novamente com o recebimento da Medalha da Inconfidência Mineira pelo
presidente da Ocemg. Dessa vez foi Ronaldo Scucato que recebeu a medalha no dia 21 de abril, na cidade de
Ouro Preto. Ele assumiu a instituição em 2001, tendo como vice-presidentes Adalberto Souza Lima e Alberto
Ademar do Vale Júnior.

58 INFORMATIVO CooperAção, Ano XII, nº 126, março de 2002. p. 3.
59 Idem.
60 INFORMATIVO CooperAção, Ano XII, nº 135, dezembro de 2002. p. 6.
61 INFORMATIVO CooperAção, Ano XIII, nº 147, dezembro de 2003. p. 2.
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Lançamento do Cooperjovem - 2001. Foto: Acervo Ocemg.

Foi também nesse ano que a entidade começou a investir mais na área de Tecnologia da Informação
(TI), conforme a narrativa do Superintendente Alexandre Gatti Lages: A partir de dois mil e três começamos a ter
um olhar diferente para a TI, a gente precisava disso. Hoje o nosso sistema de cadastro de cooperativas é considerado
o melhor sistema de cadastro das unidades do sistema OCB do Brasil. Construído lá atrás em dois mil e quatro. Hoje
se tem acesso pelo celular. Se eu estou em viagem, pode ser no exterior, eu aprovo uma requisição de compra de um
determinado produto, de uma determinada passagem para um instrutor, por meio do celular. Temos relatórios a
tempo e a hora, fomos e continuamos evoluindo.62
O ano de 2004 foi marcado pela sanção da Lei nº 15.075, que instituiu uma política de apoio ao
cooperativismo mineiro; e da Lei nº 14.943, que incluiu a Ocemg no Conselho Econômico e Social do Estado de
Minas Gerais (CDES). O CDES tinha por objetivo propor o Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado, além
de coordenar a política de desenvolvimento socioeconômico do estado. Conforme publicou o jornal O Tempo,
de 4 de abril de 2004: “O cooperativismo deve ganhar um novo impulso em Minas com a Lei de Apoio ao setor,
sancionada pelo governador Aécio Neves. Entre as inovações, está a garantia de que as cooperativas poderão
participar de licitações públicas, ampliando o leque de atuação das organizações. (...) Outros pontos de

62 Alexandre Gatti Lages, em entrevista concedida ao Escritório de Histórias, no dia 28 de janeiro de 2020, na cidade de Belo Horizonte (MG). Texto editado.
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destaque da nova legislação são a exigência da presença de um representante da Ocemg na Junta Comercial,
para analisar a inscrição de novas cooperativas, a criação do Fundo de Apoio ao Cooperativismo (Fundecoop) e
do Conselho Estadual do Cooperativismo (Cecoop) e a inclusão da matéria no currículo das escolas públicas.”63
Durante o IV Encontro Mineiro de Cooperativismo, realizado em novembro, foi estabelecida a elaboração
de um manual de governança a fim de orientar as cooperativas a atuarem em sintonia com o mercado, visando
maximizar as possibilidades de investimento na área social às quais se dedicam. Esse manual vai ao encontro à
tentativa de uniformizar a identidade do cooperativismo no estado e trazer maior uniformidade à atuação das
cooperativas sob a tutela da Ocemg.

S

63 JORNAL O TEMPO. Cooperativismo ganha lei. 04 de abril de 2004.
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OCEMG
COMPLETA 35 ANOS
Nessa data importante para o cooperativismo mineiro, a fala do presidente da OCB, Márcio Lopes de
Freitas, retrata a atuação da entidade em seus 35 anos em prol das cooperativas de Minas, e até mesmo do
Brasil: “As 805 cooperativas de Minas Gerais com seus um milhão de cooperados e os cerca de 25 mil empregos
diretos que geram, confirma a força do cooperativismo mineiro e refletem a seriedade do trabalho que vem
sendo desenvolvido no Estado pela Ocemg em seus 35 anos de existência. Se as cooperativas de Minas têm
essa pujança, muito é devido ao estímulo dos dirigentes da entidade ao cooperativismo desde a sua fundação.
Mas cooperativismo não é somente resultado econômico, e a Ocemg deixa isso muito claro ao apresentar o
Balanço Social das cooperativas de Minas, que investiram na área social mais de R$110 milhões, valor superior à
16% da receita líquida das cooperativas. Portanto, pelo desenvolvimento econômico e pelo progresso social que
as cooperativas mineiras têm propiciado à população do Estado, o nosso reconhecimento e os nossos parabéns
à Ocemg e a toda a sua equipe de colaboradores, liderada pelo presidente Ronaldo Ernesto Scucato.” 64
Em 2005 foi lançado o Portal do Cooperativismo Mineiro-Webcoop, criado pela Ocemg em parceria
com o Sebrae, para abastecimento e renovação de informações e tecnologias às cooperativas. Esse ano foi
marcado pela modernização das cooperativas por meio da Governança Corporativa e pela eleição de nova
diretoria da organização para o quadriênio de 2005 a 2008. Além disso, no ano de 2005, a Lei n° 15.075 foi
regulamentada pelo Decreto nº 44.009, o que gerou novos desafios para a Ocemg, como a introdução do
ensino do cooperativismo nas escolas públicas estaduais de ensino médio.

Ronaldo Scucato, presidente do Sistema Ocemg, em reunião de Interiorização em Juiz de Fora/MG. Foto: Acervo Ocemg.

64 INFORMATIVO CooperAção, Edição Especial de 35 anos. p. 4.
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O ano de 2006 foi bastante positivo para o Sistema Ocemg, outras 57 cooperativas passaram a fazer
parte da organização, que atingiu a marca de 810 entidades filiadas. Além disso, foi desenvolvido o Projeto de
Educação Cooperativista, voltado para o ensino do cooperativismo nas escolas públicas de Minas Gerais. Os
temas consoantes ao cooperativismo não constituíram uma disciplina escolar, mas estiveram presentes de
maneira transversal nas disciplinas já existentes. A formação visou dois focos: educar para cooperar e cultura
da cooperação. O estado de Minas Gerais foi o primeiro a desenvolver um projeto educacional desse porte e a
Escola Estadual Ruy Pimenta, em Contagem, foi a instituição escolhida para desenvolver o projeto piloto. Ainda em
2006, foi lançada a primeira edição do anuário “Maiores Cooperativas de Minas Gerais”. A publicação tem como
objetivo informar dimensões e indicadores do cooperativismo no estado, assim como apontar as cooperativas
de maior desempenho em aspectos sociais, econômicos e financeiros, contudo, como ressaltou o presidente
da Ocemg, Ronaldo Scucato, na coluna da seção Opinião, “o ano de 2006 foi marcado por alguns contratempos
no campo. A desvalorização da moeda americana frente ao real tornou os nossos produtos menos competitivos
no exterior, diminuindo o volume de exportações. A maior crise das últimas quatro décadas também se deveu
à estiagem. Ainda assim, o agronegócio mostrou sua força, crescendo neste terceiro trimestre 1,1% em relação
à pesquisa anterior, segundo o IBGE.” 65
A Ocemg em 2007 firmou parceria com a Universidade Federal de Viçosa (UFV) para implementação do
Programa Organização do Quadro Social de Cooperativas OQS. Por meio desse programa, estagiários foram
treinados em curso de gestão de cooperativas e, posteriormente, tiveram a oportunidade de colocar em prática,
nas cooperativas, o conhecimento adquirido. Nesse mesmo ano, a Ocemg passou a ter assento no Conselho de
Desenvolvimento Integrado do Estado de Minas Gerais - COIND –, além de ter reestruturada a sua política de
responsabilidade social, que deu maior destaque à sustentabilidade e ao desenvolvimento social.
No ano seguinte, foi aprovado um novo Estatuto Social da Ocemg e a organização lançou novo projeto,
denominado “Cooperativismo e Arte nos Parques de BH”, que organizava eventos culturais nos parques da
cidade, com o intuito de promover mais lazer para a população, em parceria com uma cooperativa de música.
Também em 2008, em Minas Gerais, foi implantado o Conselho Estadual do Cooperativismo (Cecoop), com o
objetivo de promover o estreitamento das relações entre as cooperativas e o governo. A primeira reunião do
Cecoop ocorreu no dia 26 de junho de 2008, na qual foram empossados, para compor o conselho, 18 membros
representantes do governo e 18 membros representantes do cooperativismo e da sociedade civil.
Outra conquista do Sistema Ocemg em 2008 foi a inauguração da Casa do Cooperativismo Mineiro, nova
sede da organização, situada na Rua Ceará, nº 771, no bairro Funcionários. O imóvel, composto por sete andares
que contabilizam 3.500 m² de construção, é destinado a atender às demandas do setor e ainda a receber os
dirigentes, cooperados e empregados de cooperativas para treinamentos, seminários, palestras, workshops e
demais eventos e cursos. A Casa do Cooperativismo Mineiro, ainda em 2008, foi premiada pelo Instituto dos
Arquitetos do Brasil (IAB), departamento de Minas Gerais, na categoria Obras Construídas - Edifícios para Fins
Industriais, Comerciais, de Serviços e Institucionais. O prêmio objetiva valorizar a arquitetura mineira e destacar
sua contribuição para a cultura e a melhoria da qualidade de vida nos grandes centros urbanos. Em 2008, a
Ocemg lançou o primeiro anuário do cooperativismo mineiro, com pesquisa feita em todas as cooperativas do Estado.
A entidade entregou para o mercado um ranking das maiores cooperativas em número de empregados, número de
cooperados, faturamento, impostos recolhidos. A Ocemg começa a ter uma maior interatividade, maior interação com
as cooperativas com novos canais de comunicação.66
Em 2009, ano de comemoração dos 10 anos do Sescoop, o STF declinou da Ação Direta de
Inconstitucionalidade (ADIN) nº 1924 sobre a criação do próprio Sescoop, decisão que reconheceu a legitimidade
da entidade, fortalecendo-a ainda mais. Nesse mesmo ano, foi eleita nova diretoria da Ocemg para o mandato
de 2009 a 2013. Ronaldo Scucato permaneceu como presidente da entidade.

65 INFORMATIVO CooperAção, dezembro de 2006, Opinião. p. 2.
66 Alexandre Gatti Lages, em entrevista concedida ao Escritório de Histórias, no dia 28 de janeiro de 2020, na cidade de Belo Horizonte (MG). Texto editado.
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Sede atual do Sistema Ocemg, inaugurada em 2008. Foto: Acervo Ocemg.
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A Ocemg chegou ao final dos anos 2000 como uma entidade forte, que organizou missões para visitas
técnicas ao exterior e participou de diversos eventos internacionais de destaque, por exemplo, a Space 2009,
ocorrida na França e a I Cumbre Cooperativa de Las Américas, realizada também em 2009, na cidade de Guadalajara, no México. Segundo Scucato, “participar da Space nos permitiu conhecer o que há de mais moderno em
relação ao agronegócio no mundo. O Brasil, em especial o cooperativismo mineiro, tem uma atuação bastante
expressiva nessa área, por isso, é importante conferirmos o que tem se apresentado mundo afora em relação
ao assunto.” 67
Além de participar de eventos internacionais extremamente relevantes, a Ocemg, em 2009, também
promoveu eventos importantes para o cooperativismo mineiro, como o IV Encontro de Educadores do Cooperativismo Mineiro, o VI Encontro Estadual de Profissionais de Secretariado Cooperativo e o III Seminário de
Responsabilidade Social das Cooperativas Mineiras, este último evento com o tema “A importância das práticas
voluntárias como agentes de transformação e desenvolvimento social”. Nesse último seminário, a entidade lançou a primeira publicação com os resultados do Dia de Cooperar em Minas Gerais – Dia C, que continua a ser
divulgada anualmente até os dias atuais.

S
Em 2010 o Brasil elegeu, pela primeira vez, uma mulher por presidente da república, a mineira Dilma Roussef.

67 O Salão Internacional Space 2009, evento agropecuário, aconteceu entre os dias 15 e 18 de setembro, na cidade francesa de Rennes, região de Bretanha,
reunindo empresas dos setores de aves, suínos, bovinos de corte e leite, ovinos, caprinos e coelhos. História do Sistema Ocemg. Acervo Ocemg.
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Encontro do Cooperativismo das Américas. Foto: Acervo Ocemg.
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OCEMG
NA NOVA DÉCADA

O

país já se preparava para sediar a Copa do Mundo de Futebol de 2014 e, para cumprir às exigências
da FIFA, passou a construir estádios de futebol, e a fazer melhorias na mobilidade urbana das grandes
cidades como contrapartida. O teste foi a Copa das Confederações, realizada em 2013. Um fato novo
ocorrido esse ano foi a grande mobilização popular que tomou conta do país em junho. A Copa do Mundo aconteceu em um clima festivo, mas a seleção brasileira, uma da favoritas ao título, sucumbiu diante da Alemanha,
em pleno Mineirão.
A mensagem do presidente Ronaldo Scucato para o início da nova década, à época, se apoiou na leitura
que ele fez dos 40 anos da entidade. “Esse é, sem dúvida, um motivo e tanto para comemorarmos com os
cooperativistas de todo o estado. Juntos, alcançamos a maturidade, a eficácia e a esperada posição de destaque
no cenário nacional. (...) Apesar das dificuldades, estamos firmes e fortes. Nesses 40 anos, muitas conquistas
e realizações podem ser vistas no retrovisor da nossa história. Entre elas está o reconhecimento por parte
da sociedade. Alcançamos vitórias nos campos político, social e econômico. Fomentamos articulações junto
ao Legislativo e Executivo, em várias frentes de trabalho, sempre em prol de garantias e benefícios voltados
para o segmento cooperativista. Participamos de inúmeros órgãos públicos e da iniciativa privada, nas esferas
municipal, estadual e federal. Tudo isso é para nós, sinônimo exclusivamente de credibilidade, fato que nos
enche de orgulho.” 68
Para a Ocemg, como bem expressou o seu presidente, a década de 2010 representou uma grande evolução, seja na parte de gestão, seja na presença constante junto às cooperativas, e nos treinamentos em todos
os níveis; assim, deu-se o início dos programas direcionados aos diretores das cooperativas, o que trouxe maior
credibilidade para a entidade, bem como o aprimoramento do processo de profissionalização, que já vinha sendo desenvolvido. Foi nessa década que se deu a grande mudança de patamar da Ocemg, como informou o
superintendente Alexandre Gatti Lages: Foi com o presidente Ronaldo Scucato que teve início a profissionalização
da Ocemg, com os cursos voltados para as lideranças, por meio de parcerias com escolas renomadas internacionalmente.69
Muitos projetos e programas permearam essa década de intensa atividade por parte da Ocemg,
sendo que alguns deles foram adotados pelo Brasil afora, como o Dia de Cooperar (Dia C), criado em 2009.
Seu sucesso em Minas o levou a ser adotado pela OCB e a ser implantado em todos os estados brasileiros e
no Distrito Federal. Cruzou os ares e os mares, foi levado à Organização das Nações Unidas (ONU), ao Papa
Francisco, no Vaticano, que o abençoou, chegando até a Malásia. Trata-se hoje, sem dúvida, do maior programa
cooperativista de voluntariado do Brasil.
Outros programas fundamentais para os cooperados e cooperativas; portanto, para a Ocemg, são os de
formação para dirigentes, denominados Programas de Alta Performance, como o Programa de Desenvolvimento
da Gestão das Cooperativas (PDGC), Lidercoop, Fórum de Líderes, Coop Management Program, Advanced Coop
Management, Prime Coop Management Program, Formacoop, Formacred, Ópera, Educa OQS, Prodecoop
Crédito, Prodecoop Saúde, Prodecoop Agro e o fundamental Monitoramento que, de certa maneira, é a base
para uma série de programas e ações.

68 INFORMATIVO CooperAção, Ano X, n°222, abril de 2010. Trecho extraído do Editorial da publicação.
69 Alexandre Gatti Lajes, em entrevista concedida ao Escritório de Histórias, no dia 28 de janeiro de 2020, na cidade de Belo Horizonte (MG). Texto editado.
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Complementando os programas e ações da entidade nessa década, estão os projetos sob o guardachuva do Desenvolvimento Sustentável, do qual fazem parte o Dia de Cooperar-Dia C, o Seminário de
Responsabilidade Social, o Coopsportes, o Coopencena, a Corrida da Cooperação e o Programa Felicidade
Interna do Cooperativismo-FIC+FELIZ.

Lançamento do livro 40 anos da Ocemg - Dezembro de 2010. Na foto, Ronaldo Scucato e Márcio Ferreira Drumond,
ex-presidente da Coopeder. Foto: Acervo Ocemg.
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OCEMG–40 ANOS
UMA HISTÓRIA DE CONQUISTAS
O ano de 2010 foi também de comemoração na Ocemg por suas quatro décadas de atuação em prol
das cooperativas de Minas Gerais. O evento foi realizado no dia 17 de setembro, na sede da entidade. Por
ocasião, também foi publicado livro comemorativo dos 40 anos da entidade e o Anuário do Cooperativismo
Mineiro 2010 - Maiores Cooperativas de Minas Gerais, além disso uma exposição fotográfica foi inaugurada
com imagens que registraram os momentos históricos do cooperativismo mineiro nessas quatro décadas.
Na oportunidade, o presidente do Sistema Ocemg, Ronaldo Scucato, afirmou: “Alcançamos a maturidade
com eficiência e a esperada posição de destaque no cenário nacional. São quatro décadas de dedicação e
atuação profícua em busca do crescimento e do desenvolvimento do cooperativismo e da sociedade mineira.” A
mensagem da diretoria repercutida na ocasião foi na linha de que o aprimoramento é constante e, por isso, não
há porque parar diante do tempo. É preciso continuar investindo na capacitação dos cooperados, na valorização
e crescimento do segmento.70
O evento foi concorrido e contou com a presença de autoridades, cooperativistas e colaboradores. Além
do lançamento do livro histórico, do Anuário e da exposição fotográfica, a solenidade teve um momento especial: a
homenagem às cooperativas com os 10 registros mais antigos na instituição.
O Anuário apresentou os bons resultados alcançados pelo Sistema, ainda que os anos anteriores
tenham sido de retração econômica, que atingiu não só o Brasil, mas também o mundo todo. Na oportunidade,
além de mostrar a relevância do cooperativismo mineiro, responsável, à época, por 6,4% do PIB de Minas Gerais,
o presidente da entidade, Ronaldo Scucato, completou a sua fala com uma leitura econômica do cooperativismo
naquele ano: “Mesmo após um cenário de crise econômica mundial, o cooperativismo mineiro se manteve
robusto. Em relação a 2008, houve um crescimento das receitas das cooperativas, isto é, o Produto Interno
Bruto (PIB) do segmento, de 14%. Essa movimentação demonstra a rápida recuperação do setor após a crise
financeira. Em 2009, nosso segmento girou mais de R$18,5 bilhões contra R$16,2 bilhões em 2008. Juntos, os
ramos agropecuário (48,31%), crédito (30,40%) e saúde (18,35%), responderam por 97% da movimentação
econômica das cooperativas em Minas, tendo sido os principais responsáveis por esse resultado positivo.” 71
Na leitura da Gerente de Relações Institucionais, Isabela Chenna Perez, a Ocemg ganhou espaço na
sociedade. Cada vez mais as pessoas estão entendendo a pujança e a fortaleza do cooperativismo. Mas é importante
valorizar a gestão, e a Ocemg auxilia nesse processo de aprimoramento da gestão, da liderança, da inovação, da
capacitação. Sabemos que temos muito a melhorar e nos empenhamos para melhorar sempre. Nosso papel é
fazer prosperar o cooperativismo, ajudá-lo a solucionar suas questões, além de deixá-lo cada vez mais acessível.72
Andrea Sayar, Gerente de Educação e Desenvolvimento sustentável da entidade, completou: É, nesse mundo do
cooperativismo, que eu percebo uma possibilidade de transformação socioeconômica.73
A Ocemg vem realizando uma transformação ampla no setor, especialmente a partir dessa década, com
uma série de programas e projetos que alavancam o cooperativismo, elevam as cooperativas a um outro patamar,
ressaltando a importância econômica e do desenvolvimento humano, levando o nome de Minas e do Brasil a
outros países, projetando-os no cenário internacional. Nesse contexto, vale destacar a crescente participação do
cooperativismo no PIB do estado, citado anteriormente, e no país, em que as 6.652 entidades, com 9 milhões de
cooperados e 298 mil empregados, exportaram para 130 países, sendo que as negociações, no mercado externo,
geraram US$ 5,1 bilhões, resultado superior em 34,6% do registrado no mesmo período de 2010.74
70
71
72
73
74

INFORMATIVO CooperAção, Ano X, n° 227, outubro de 2010. p. 6.
INFORMATIVO CooperAção, Ano X, n° 227, outubro de 2010. p. 8.
Isabela Chenna Perez, em entrevista concedida ao Escritório de Histórias, no dia 05 de fevereiro de 2020, na cidade de Belo Horizonte (MG). Texto editado.
Andrea Sayar, em entrevista concedida ao Escritório de Histórias, no dia 31 de janeiro de 2020, na cidade de Belo Horizonte (MG). Texto editado.
INFORMATIVO CooperAção, Ano XII, n°243, janeiro de 2012. p. 3.
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O
POVO NAS RUAS

Manifestantes protestam no Congresso Nacional contra gastos na Copa, corrupção e melhorias no transporte, saúde e
educação, 17 de junho de 2013. Autor: Valter Campanato / ABr - Agência Brasil. https://en.wikipedia.org/wiki/2013_protests_in_Brazil

Em 2013, o povo foi às ruas numa emblemática manifestação democrática, em todos os estados da
federação. À época, o que parecia ser uma manifestação difusa, sem bandeiras, tornou-se uma mistura de
reinvindicações com pautas da “não-política”, mas eivada de insatisfações que ainda carecem de estudos
para seu melhor entendimento. O editorial do CooperAção, de junho de 2013, assinado pelo presidente da
Ocemg, faz uma leitura primorosa do momento: “O país viveu recentemente um momento histórico, em que
a população foi para as ruas e mostrou sua insatisfação com a prática política vigente. Manifestações com
milhares de pessoas, pelos quatro cantos do Brasil, ecoaram de maneira ensurdecedora diante das autoridades
constituídas e, de uma vez por todas, exigiram um basta na corrupção, na impunidade, na má qualidade
dos serviços públicos, na má gestão e no descaso com os direitos dos cidadãos. (...) tudo isso estampou as
manchetes dos jornais do mundo inteiro, demonstrando que, quando as pessoas se unem em prol do benefício
comum, os resultados acontecem. (...) As manifestações, assim como no cooperativismo, demostraram que,
juntas, as pessoas se tornam mais fortes e que unidas conseguem alcançar seus objetivos de maneira direta,
rápida. A maior instância deste país, a própria sociedade, acordou e mostrou contundentemente seus anseios.
Cooperativamente evidenciou aspirações e necessidades econômicas, sociais e culturais comuns. E, quando
assim acontece, não há outra saída a não ser ouvir e atender a voz do povo.” 75
75 INFORMATIVO CooperAção, Ano XIII, n°261, junho de 2013. p. 2.
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FECHAMENTO
DE UM CICLO
Ao final de 2013, o presidente Ronaldo Scucato fez uma reflexão em seu editorial do Informativo
CooperAção, do qual se destaca o seguinte trecho: “Neste mês, encerramos mais um ciclo e iniciaremos um novo
dentro em breve. Por isso, a mensagem que deixamos aqui é de que muitas oportunidades estão à nossa frente,
esperando por nós. Façamos o melhor sempre, todos os dias, para que o balanço final de 2014 seja melhor que
2013, e que ao final de 2015 seja melhor que o 2014.” 76
O crescimento sustentável resume a história recente da Ocemg. A cada ano, é notória a evolução da
entidade, marcada por uma série de ações em prol das cooperativas mineiras e, mais que isso, é perceptível que
a entidade se tornou um porto seguro dos cooperativistas e centro de irradiação da filosofia que o sustenta.
É importante lembrar, entretanto, que tudo começou há alguns anos, com a organização do sistema.
Havia muitas cooperativas registradas, na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais (Jucemg), que já não
existiam mais. Em 2013, a Ocemg apoiou o programa de recadastramento de cooperativas junto à Jucemg,
com a ideia de uniformizá-lo, isso porque havia cooperativas indevidamente registradas em cartórios. De forma
pioneira e anos antes, a Ocemg já havia feito um trabalho exaustivo de agrupar cooperativas por afinidades
e, com isso, fazer com que elas se tornassem mais fortes. O Vice-presidente Luiz Gonzaga Viana Lage, que
assumiu o mandato junto com o presidente em 2009, comentou: Nós juntamos muitas cooperativas como forma
de torná-las viáveis. Conseguimos convencer as cooperativas a se unirem e se juntarem.77
Quando eu assumi, disse o presidente Ronaldo Scucato, eram quase mil e quinhentas cooperativas em nosso
cadastro. A primeira providência que tomei foi fazer um pente-fino. “Que cooperativas são essas?”, “Estão funcionando?”.
Fizemos uma varredura na junta comercial e boa parte delas já tinha sido liquidada, porque cooperativas, de acordo
com a lei, não podem falir, elas são liquidadas. A partir desse trabalho, transformamos a Ocemg na única organização
cooperativista do Brasil em que todas as cooperativas registradas estão perfeitamente regulares. Não foi um trabalho
fácil trazer as cooperativas que não eram adimplentes, que estavam irregulares, tanto do ponto de vista financeiro
quanto de documentação. Foi um trabalho de formiguinha, criterioso, mas necessário e de sucesso.78
A mudança de patamar da entidade foi sendo construída aos poucos, com muito trabalho, inteligência
e dedicação de uma equipe competente, fundamentada e filosoficamente ancorada nos ideais cooperativistas.
Com a inauguração da Casa do Cooperativismo Mineiro, em 2008 foi possível ampliar “o atendimento aos
cooperativistas e o número de beneficiários em cursos, palestras e treinamentos em diversas áreas importantes
para o segmento. Assim, a instituição passou a contar com espaço físico adequado para atender às demandas
do setor e ainda para receber os dirigentes, cooperados e empregados de cooperativas para treinamentos,
seminários, palestras, workshops e demais eventos. De acordo com o presidente do Sistema Ocemg, o prédio
é uma grande conquista e possui duas salas de treinamentos, que comportam cerca de 40 pessoas cada,
para realização de cursos. O auditório tem capacidade para até 110 pessoas, ideal para eventos formais, com
composição de mesa, palestras e seminários.” 79

76 INFORMATIVO CooperAção, Ano XIII, n°266, novembro de 2013. p. 2.
77 Luiz Gonzaga Viana Lage, em entrevista concedida ao Escritório de Histórias, no dia 28 de janeiro de 2020, na cidade de Belo Horizonte (MG). Texto editado.
78 Ronaldo Scucato, em entrevista concedida ao Escritório de Histórias, no dia 27 de janeiro de 2020, na cidade de Belo Horizonte (MG). Texto editado.
79 Documento do acervo da Ocemg.

90

Projeto livro Ocemg.indd 90

01/10/2020 14:50:58

Ocemg 50 Anos-1970-2020

Descerramento da Placa de Inauguração da sede do Sistema Ocemg, em 2008. À esquerda o então vice-governador de
Minas Gerais, Antônio Anastasia e à direita o presidente da Ocemg, Ronaldo Scucato. Foto: Acervo Ocemg.
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Como informou o superintendente Alexandre Gatti Lages, a Ocemg hoje conta com duas casas e
uma terceira unidade, que já está sendo projetada e deverá ter sua construção iniciada em pouco tempo. A
sede administrativa está localizada na Rua Ceará, nº 771, e o Centro de Treinamento, na Av. Carandaí, recéminaugurado em setembro de 2019, com a presença do governador Romeu Zema, entre outras autoridades. Tem
uma área de 1.437m², auditório para 300 pessoas, salas de aula, salas administrativas e espaço de convivência. Na
ocasião, Romeu Zema reconheceu: “O Centro de Treinamento possui uma estrutura que está dentro do que há
de mais moderno em termos de tecnologia para a educação. Com certeza, virão muitos frutos deste trabalho.” 80
A cada ano, atividades e ações, em benefício das cooperativas, foram sendo incrementadas. Em 2013,
foi instalada a Câmara de Defesa do Contribuinte (Cadecon), da qual a Ocemg passou a ser componente, ao
lado da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg); do Conselho Regional de Contabilidade de
Minas Gerais (CRC-MG); da Controladoria Geral do Estado (CGE); do Ministério Público do estado; e da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG).

Inauguração do Centro de Treinamento do Sistema Ocemg, no dia 3 de setembro de 2019. Ronaldo Scucato presidente
do Sistema Ocemg e Romeu Zema Governador de Minas Gerais. Foto: Acervo Ocemg.

80 INFORMATIVO CooperAção, Ano XVI, n° 335, setembro de 2019. p. 6.
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A entidade participou, como parceira do governo do estado de Minas e da OCB, do maior evento sobre o
café, realizado no Expominas – a Semana Internacional do Café. Em paralelo, aconteceu a reunião de 50 anos da
Organização Internacional do Café (OIC) e a 8ª edição do Espaço Café Brasil, em 2013. Nesse evento, realizou-se
a rodada de negócios entre produtores e compradores, assim como os debates sobre o processo de produção
e sobre suas perspectivas. O então governador, Antônio Anastasia, percorreu os estandes, mas fez questão de
primeiro visitar o da Ocemg. O cooperativista Roberto Rodrigues comentou: A Ocemg sempre teve uma participação destacada na formação das políticas, sobretudo de agricultura de Minas Gerais, e também do Brasil. É uma
organização importante e de destaque. Ela cresceu muito, evoluiu como organização, sempre teve um peso na
formação das políticas públicas em Minas Gerais, sobretudo para a agricultura, em especial no setor cafeeiro.81
Em termos institucionais, a organização se mantém atuante, cada vez mais forte e mais presente.
Colaborou na construção da Agenda Minas 2013, juntamente com outras entidades. Durante esse ano, também
houve interação com o cooperativismo internacional, especialmente por meio da participação em eventos
significativos, e um deles foi a visita de um grupo de cooperativistas mineiros, a pontos históricos do cooperativismo
na Europa. A primeira parada foi em Rochdale, na Inglaterra, o berço do cooperativismo mundial. Ainda em
Manchester, o grupo visitou uma escola cooperativista, o The Co-operative College. Já em Paris, na França, o
encontro foi no Crédit Coopératif-Cooperativa de Crédito. Por fim, em Lisboa, Portugal, passou pela cooperativa
Crédito Agrícola, que nasceu para apoiar o desenvolvimento econômico e social local. 82

S

81 Roberto Rodrigues, em entrevista concedida ao Escritório de Histórias, no dia 11 de março, por telefone. Texto editado.
82 Documento do acervo da Ocemg.
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Mesa de Abertura da Semana Internacional do Café, em 2010. Foto: Acervo Ocemg.
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O GRANDE SALTO
Ao ver um atleta de salto em distância correr a uma velocidade altíssima, executar o salto e alcançar
o seu intento, até mesmo quebrando um recorde, e na sequência ver o seu rosto de felicidade pela façanha
naqueles poucos segundos, não se imagina o que existe por traz daquele momento. Certamente há: sonho,
força de vontade, dedicação, objetivo, treinamentos exaustivos, preparação técnica, preparação física e visão de
onde chegar. O mesmo, metaforicamente falando, se aplica à Ocemg no salto que ela deu, seja de qualidade, de
projeção, de comprometimento com as cooperativas, com os cooperados, com o desenvolvimento sustentável,
com seus projetos e programas, e ainda na interação e na participação em órgãos de representação, do município
e do estado. A fim de que a Ocemg chegasse ao grande salto, foram necessárias equipes bem preparadas,
envolvidas com a filosofia do cooperativismo e comprometidas com os projetos e com os programas, com
o sucesso das cooperativas, entre outras demandas. Além de tudo isso, a entidade precisou de lideranças, de
treinadores, de motivadores para dirigi-las, para apontar e abrir caminhos, e isso a Ocemg tem de sobra, a
começar pelo seu presidente. Ronaldo sempre foi, é e sempre será o ícone do nosso cooperativismo.83 Foi a partir da
chegada dele à presidência da Ocemg, que começou a construção do fortalecimento institucional e do reconhecimento
da instituição. 84
No período compreendido entre 2015 e os dias de hoje, o Sistema Ocemg ganhou visibilidade e importância, como poucas organizações do ramo em todo o país, além de se tornar referência entre seus pares. Por
meio de exitosas iniciativas, frutos do trabalho consistente, que nasce com a profissionalização de seus quadros,
pode-se vislumbrar a ampliação e o alcance de sua visão na gestão de seus processos e na disposição para ouvir
as cooperativas e entregar a elas produtos e serviços essenciais e de qualidade, além de representá-las.
Para o presidente Ronaldo Scucato, 2015 foi o ano de consolidação, de aperfeiçoamento dos serviços
essenciais à boa gestão do negócio cooperativista. Na opinião de muitos dos profissionais da entidade, a
começar pelo superintendente Alexandre Gatti Lages, dentro da história da entidade, os anos de 2014, 2015
foram um marco na formação profissional que é hoje um dos pilares do Sistema Ocemg. Quando a Ocemg resolveu
investir na construção de programas para alta “performance” na formação de dirigentes, ela galgou outro patamar.
Começamos investir na formação e, para isso, contratamos grandes profissionais, como palestrantes, para os nossos
eventos. Temos nomes nacionais e internacionais, personalidades que vêm tratar de gestão das cooperativas. Então, as
pessoas percebem valor, entendem que vale a pena tirar um dia, dois dias à frente da cooperativa para assistir Mário
Sérgio Cortella, assistir Rony Meisler, criador da Reserva, o Tande, que foi da seleção de vôlei, Miguel Falabella e outras
personalidades, estiveram conosco falando sobre gestão, sobre liderança, sobre motivação e sobre outros assuntos.85
Vitória Drumond, Gerente de Desenvolvimento e Monitoramento do Sistema, credita a mudança de
patamar da Ocemg à criação do Sescoop: Quando foi criado o Sescoop, o braço de capacitação da Ocemg, enfim, das
cooperativas, o olhar primeiro foi direcionado para a parte de capacitação, nos cursos e nos treinamentos. Isso não só
em Minas, mas de maneira geral. A área de capacitação se formou mais rápido, porque era mais fácil. Com o passar
do tempo, nas diversas unidades estaduais, e aqui não foi diferente, as áreas de desenvolvimento e monitoramento das
cooperativas foram sendo criadas dentro do Sescoop, que são as áreas finalísticas: capacitação, monitoramento
e a promoção social. Então, o gatilho inicial foi a capacitação. Depois vieram o monitoramento e a promoção social,
que também foram se estruturando com o passar dos anos. Hoje o sistema Ocemg tem uma área consolidada de
monitoramento. Nós inicialmente criamos uma visita diagnóstica. Os técnicos saíam daqui segunda-feira, visitavam

83 Andrea Sayar, em entrevista concedida ao Escritório de Histórias, no dia 31 de janeiro de 2020, na cidade de Belo Horizonte (MG). Texto editado.
84 Isabela Chenna Perez, em entrevista concedida ao Escritório de Histórias, no dia 05 de fevereiro de 2020, na cidade de Belo Horizonte (MG). Texto editado.
85 Alexandre Gatti Lages, em entrevista concedida ao Escritório de Histórias, no dia 28 de janeiro de 2020, na cidade de Belo Horizonte (MG). Texto editado.
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IX Encontro Estadual dos Profissionais de TI, em 2013. Foto: Acervo Ocemg.
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as cooperativas e voltavam na sexta. Nessas visitas, apresentávamos a Ocemg, o trabalho dela, o que era o Sescoop, e
coletávamos algumas necessidades das cooperativas. Essas necessidades se transformavam em cursos, em atuações,
enfim, em programas. Continuamos fazendo as visitas, mas agora temos programas consolidados, diagnósticos mais
direcionados. Então, hoje, temos um diagnóstico de gestão que é o PDGC e um diagnóstico econômico e financeiro,
que se chama GDA. Hoje são as cooperativas que pedem as visitas.86
Mais recentemente, a atuação institucional ganhou peso, agregando mais serviços às cooperativas,
como nos informou Isabela Chenna Perez: No dia a dia, atuamos prospectando parcerias e acompanhando
projetos. Vamos à Assembleia Legislativa semanalmente e participamos das atividades de lá, incluindo as audiências
públicas, para acompanhar as ações e projetos de lei que estejam impactando o cooperativismo. Então, as nossas
ações são tanto reativas quanto proativas em prol das cooperativas. Para as oportunidades que percebemos de
parcerias, de prospecção de negócio para as cooperativas, nós acionamos outras áreas, porque nós somos meio, não
tocamos projetos.87
Geraldo Magela da Silva, profissional que atua também na área institucional da entidade, complementou
as considerações de Isabela Perez: Em nossa atuação, buscamos encontrar oportunidades para inserir o
cooperativismo, obviamente dentro da atuação da Ocemg, nas discussões, na participação em comitês temáticos,
em eventos, audiências. Percebendo que o tema é importante, vamos acompanhar. Em muitos casos, a Ocemg é
convidada a participar do debate, da mesa. Nossa área é de suporte para todo o trabalho de relação institucional.
Conversamos com as áreas técnicas para ver se tem algum conteúdo, material ou informação relevante para nos
prepararmos para estar lá, representando a Ocemg, mas com conteúdo.88
Com o passar dos anos, especialmente a partir do “Grande salto”, as ações empreendidas pela Ocemg
se multiplicaram, abriram novas portas e consolidaram programas que enriqueceram o segmento cooperativo.
Esses programas e ações são replicados ano a ano, incorporando aperfeiçoamentos, o que os tornam sempre
novos. É o caso do Dia de Cooperar e da Responsabilidade Social, da Comemoração do Dia Internacional do
Cooperativismo, dos Programas de Alta Performance, como o PDGC, considerado um nascedouro de outros
programas.
Como resultado do PDGC, que é um programa do Sescoop Nacional, impulsionado em Minas pelo
Sistema Ocemg, foi possível publicar o Livro de Boas Práticas Cooperativistas, que foi apresentado exatamente
no lançamento do 4º Ciclo do PDGC, em 1º de abril de 2016. ‘Nesta publicação o sistema Ocemg reconhece a
dedicação das cooperativas mineiras em relação ao PDGC’ , frisou o superintendente Alexandre Gatti Lages.
Durante o lançamento, ele ressaltou ainda que, desde 2013, foram feitas 315 visitas técnicas pela Gerência
de Monitoramento do Sistema, gerando um montante de 500 pessoas capacitadas para atuarem em suas
cooperativas a partir do diagnóstico suscitado pela ferramenta do PDGC.’ O livro demonstra bons exemplos e
as vantagens de uma gestão profissionalizada, faz um recorte sobre o PDGC em Minas Gerais, passando pelo
Prêmio Sescoop de Excelência de Gestão, até culminar nas Boas Práticas das cooperativas mineiras premiadas.
Ao todo, em 2013, foram oito cooperativas mineiras vencedoras do Prêmio Sescoop e onze em 2015.” 89
Em 2016, a Ocemg, além de seus tradicionais cursos e seminários, ainda deu continuidade a uma série
de projetos ligados à cultura e ao lazer, como o Coopsportes, iniciado em 2003, com modalidades desde Buraco,
Truco, Damas, Xadrez, Sinuca, até Futebol Society, Futsal e Voleibol, sempre considerando os públicos feminino
e masculino. No ano das Olímpiadas realizadas no Brasil, “este evento alcançou um de seus recordes, com
o preenchimento completo das vagas disponibilizadas. No total, 368 atletas, representando 13 cooperativas
mineiras, estiveram presentes no Sesc Venda Nova, em Belo Horizonte, para a competição, que aconteceu entre
os dias 27 e 28 de agosto de 2016.”90 Outra modalidade que ganhou força desde o início e tornou-se parte do
calendário de eventos da Pampulha e da capital mineira é a Corrida da Cooperação, que, em 2016, realizou a
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89
90

Vitória Drumond, em entrevista concedida ao Escritório de Histórias, no dia 05 de fevereiro de 2020, na cidade de Belo Horizonte (MG). Texto editado.
Isabela Chenna Perez, em entrevista concedida ao Escritório de Histórias, no dia 05 de fevereiro de 2020, na cidade de Belo Horizonte (MG). Texto editado.
Geraldo Magela da Silva, em entrevista concedida ao Escritório de Histórias, no dia 05 de fevereiro de 2020, na cidade de Belo Horizonte (MG). Texto editado.
INFORMATIVO CooperAção, Ano XV, n° 294, abril de 2016. p. 9.
INFORMATIVO CooperAção, Ano XV, n° 299, setembro de 2016. p. 6.

98

Projeto livro Ocemg.indd 98

01/10/2020 14:51:08

Ocemg 50 Anos-1970-2020

Desde que foi criado, em 2016, o Cine Ocemg passou por 80 cooperativas em 26 cidades do Estado, alcançando
aproximadamente 4 mil cooperados, colaboradores e dirigentes. Foto: Acervo Ocemg.
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sua 5ª edição em uma grande festa, com a inscrição de quatro mil atletas, entre profissionais e amadores. A
corrida, como a maior parte das iniciativas da Ocemg, tem caráter social e cada atleta inscrito doou 2 quilos
de alimentos não perecíveis em troca do Kit Atleta. “Desde a sua primeira edição, a Corrida da Cooperação
mobilizou quase 20 mil atletas amadores e profissionais e já arrecadou, com a troca de alimentos pelo kit
de participação, mais de 37 mil quilos de alimentos não perecíveis, que foram doados para várias instituições
sociais.” 91
Sob o guarda-chuva da cultura, estão o Cine Ocemg e o CoopEncena. Em 2016, “o Cine Ocemg foi realizado junto às cooperativas participantes. A iniciativa teve como propósito promover uma maior sensibilização e
divulgação da doutrina cooperativista por meio da exibição de filmes, um deles “Os Pioneiros de Rochdale.” De
acordo com a Gerente de Monitoramento de Cooperativas, Vitória Drumond, o Cine Ocemg foi pensado a partir
de uma metodologia inovadora para falar sobre o cooperativismo. “Existe a necessidade de que o quadro social
compreenda bem o que é o cooperativismo, e exibir o filme vem como uma alternativa diferente e dinâmica de
abordar o tema.” 92
O CoopEncena, em seus 12 anos de existência, comemorou a sua centésima apresentação no Cine
Teatro Brasil Valourec, na capital mineira, com a apresentação do sucesso de público “Acredite, um espírito
baixou em mim”, e tem colocado o teatro ao alcance de todos.

S

91 INFORMATIVO CooperAção, Ano XV, n° 298, agosto de 2016. p. 6,7.
92 Disponível em: http://www.minasgerais.coop.br/pagina/8278/cine-ocemg-e-uma-das-inovacoes-do-programa-educa-oqs-em-2016.aspx. Acessado em 06 de
junho de 2020.
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100ª apresentação do Projeto CoopEncena no Teatro Cine Brasil.
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PLANO DIRETOR
2017-2020
A Ocemg formatou o seu Plano Diretor, para o quatriênio de 2017 a 2020, em quatro Encontros
Regionais realizados em Uberlândia, Belo Horizonte, Governador Valadares e Varginha . Os Encontros ocorreram
na Região do Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba – que congrega 14,5% do total de cooperativas registradas no
Sistema Ocemg –, na Região Metropolitana de Belo Horizonte – que congrega 31,1% –, na Região do Vale do Rio
Doce – com 5,6% – e, por fim, na Região Sul/Sudoeste de Minas Gerais – com 16,3% do total de cooperativas
registradas. As quatro regiões representam 67,5% do total de cooperativas registradas no Sistema. Ao todo,
houve participação de 104 cooperativas e 142 dirigentes, sendo 19 membros do Conselho Diretor do Sistema
Ocemg. Com os encontros, foi possível apurar as contribuições dos participantes para a definição de proposições
e prioridades que compõem a base do Plano Diretor do Sistema Ocemg 2017-2020.
Foram levantados sete desafios para o cooperativismo:
“1. Qualificar mão de obra para o cooperativismo: qualificar mão de obra para as cooperativas, em
quantidade suficiente e na qualidade demandada pelas cooperativas dos diversos ramos e diferentes
necessidades, para que possam desempenhar tarefas com mais qualidade e eficiência; 2. Profissionalizar a
gestão e a governança: aprimorar as práticas de gestão e de governança corporativa para melhorar a eficiência,
a produtividade e a capacidade das cooperativas de gerar benefícios para seus cooperados; 3. Fortalecer a
representatividade do cooperativismo: dar força de atuação e de reconhecimento aos órgãos representantes
do sistema cooperativista brasileiro, para que suas ações possam ser mais efetivas, com mais benefícios para
todas as cooperativas; 4. Estimular a intercooperação: tornar o discurso de cooperação, dos associados e das
lideranças, em uma prática também entre as organizações cooperativas; 5. Fortalecer a cultura cooperativista:
realizar um esforço contínuo e persistente para alimentar a cultura da cooperação e da solidariedade nas
próprias cooperativas, nas comunidades onde estão inseridas e na sociedade de modo geral; 6. Promover a
segurança jurídica e regulatória para as cooperativas: contribuir, de forma decisiva e eficiente, para superar o
quadro de insegurança jurídica e regulatória em que vivem as cooperativas atualmente; 7. Fortalecer a imagem
e a comunicação do cooperativismo: mudar a imagem do cooperativismo na sociedade brasileira para que ela
seja cada vez mais positiva e, simultaneamente, melhorar a comunicação entre a direção e a base do sistema
cooperativista brasileiro.” 93
Para os desafios a serem enfrentados pelas cooperativas, a Ocemg, em seu Plano, se propôs a: “Para o
fortalecimento do ambiente cooperativo: Produzir, estimular e disseminar informações e conhecimento para
o cooperativismo; Promover e contribuir para a intercooperação; Fortalecer a imagem do cooperativismo;
Aprimorar e ampliar a representatividade do setor; Fortalecer e disseminar a cultura cooperativista; Desenvolver
e aprimorar a gestão cooperativista; Estimular e promover o desenvolvimento das lideranças; Estimular e
promover o aprimoramento e a consolidação da governança; Promover e contribuir para sustentabilidade das
cooperativas (Econômica/Social/Ambiental).” 94
Assim, foi possível identificar ameaças e oportunidades do ambiente relacionadas a cada desafio, e as
forças e fragilidades do Sistema Ocemg para atuar nesses mesmos desafios. As proposições foram definidas
e suas prioridades foram alocadas por cada participante para direcionar a atuação do Sistema Ocemg. Toda
a produção dos workshops foi registrada e armazenada nos arquivos do Sistema Ocemg, considerando as
proposições que tiveram alguma pontuação de prioridade. Essas proposições foram agrupadas por afinidade
em categorias (temas comuns), que formaram a base para a definição dos objetivos e projetos.
		
93 PLANO DIRETOR 2017-2020. Disponível no site da entidade: http://www.minasgerais.coop.br/pagina/4675/plano-diretor.aspx. Acessado em 28 de maio de
2020.
94 Idem.
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“Para a gestão do Sistema Ocemg: Incorporar novas tecnologias e aprimorar os processos; Aprimorar
o atendimento e o relacionamento com as cooperativas; Fomentar e desenvolver parcerias; Promover o
desenvolvimento dos colaboradores do Sistema Ocemg.” 95

Plano Diretor 2017- 2020 – Encontro Regional em Governador Valadares. Foto: Acervo Ocemg.

95 Idem.
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DIA C
TODO DIA É DIA
DE COOPERAR
O Informativo da Ocemg, em seu editorial de março de 2016, assinado pelo presidente Ronaldo Scucato,
mostra a sua convicção e o sentimento maior do mundo sobre o cooperativismo e, especialmente, sobre o Dia
C, em um texto com a metáfora primorosa de Eduardo Galeano. “Diego não conhecia o mar. O pai, Santiago
Kovadloff, levou-o para que descobrisse o mar. Viajaram para o Sul. Ele, o mar, estava do outro lado das dunas
altas, esperando. Quando o menino e o pai enfim alcançaram aquelas alturas de areia, depois de muito caminhar,
o mar estava na frente de seus olhos. E foi tanta a imensidão do mar, e tanto fulgor, que o menino ficou mudo de
beleza. E quando finalmente conseguiu falar, tremendo, gaguejando, pediu ao pai: - Me ajuda a olhar!”
“Com essa passagem do Livro dos Abraços, do escritor uruguaio Eduardo Galeano, compartilho a imensidão
do sentimento cooperativista sobre o Dia C. A cada ano percebemos o quanto forte é essa ação que reforça o 7º
princípio do cooperativismo e o quanto é intenso o nosso desejo de realizar mais ações transformadoras. E, para
isso, precisamos olhar juntos para esse ‘mar’ de possibilidades que surgem com o Dia de Cooperar.” 96
O Dia de Cooperar (Dia C), que mobiliza milhares de pessoas dos mais diversos estratos sociais para
ajudar ao próximo, com ações pontuais de valorização da vida dos mais vulneráveis, foi criado em 2009. Começou
pequeno, não sabíamos qual era a dimensão que ele tomaria, quantas cooperativas participariam.97
Esse é um dia reservado para fazer o bem, em que equipes realizam, simultaneamente, ações que ajudam
a transformar a vida de pessoas. Nesse sentido, cooperados, colaboradores, familiares, clientes, fornecedores
e comunidades se tornam parceiros em um grande movimento de solidariedade cooperativista. A primeira
edição do Dia C foi realizada em 17 de outubro de 2009 e contou com a participação de 140 cooperativas. Entre
as ações voluntárias, ocorreram desde reformas de creches e asilos até campanhas para doação de sangue e
medula óssea. Um dos diferenciais da campanha foi a liberdade dada a cada cooperativa para executar as ações
que julgassem necessárias ao bem-estar de sua comunidade. O Dia C fez tanto sucesso que se consolidou no
calendário do sistema, ocorrendo anualmente desde 2009.
No Ano Internacional do Cooperativismo, em 2012, o Dia C mostrou a sua força e importância. Contou
com a participação de 217 cooperativas e mobilizou mais de 37 mil voluntários em Minas Gerais. Ao todo, foram
231 municípios envolvidos e quase 270 mil pessoas beneficiadas com as ações de voluntariado promovidas pelo
segmento. Os dados foram divulgados durante o VI Seminário de Responsabilidade Social das Cooperativas
Mineiras promovido pelo Sistema Ocemg em Belo Horizonte.98
O sucesso da iniciativa levou a OCB a decidir pela expansão do programa para todo o Brasil a partir de
2014. Por meio de um termo de cooperação, a organização mineira cedeu gratuitamente à Unidade Nacional
do Sistema OCB todos os conceitos, ferramentas e processos relacionados à ação. Com isso, o projeto foi
consolidado como um movimento nacional de voluntariado cooperativista.99

96 INFORMATIVO CooperAção, Ano XV, n° 293, março de 2016. p. 2.
97 Alexandre Gatti Lages, em entrevista concedida ao Escritório de Histórias, no dia 28 de janeiro de 2020, na cidade de Belo Horizonte (MG). Texto editado.
98 Documento do Acervo da Ocemg.
99 Idem.
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Em sua sétima edição, em 2015, reunindo em torno de 1.200 cooperativas brasileiras, o Dia C foi
celebrado pelo Sistema Ocemg na Praça da Liberdade, com a temática “Ações que constroem e transformam
vidas”; fomentando iniciativas de arte, ecologia e cultura, e apresentando ainda produtos das cooperativas, num
ambiente saudável e recreativo. Na ocasião, foram oferecidos serviços e atividades variadas para o público, em
um grande Circuito Cooperativo, composto por seis espaços: Degustação Cooperativa; Arte e Cultura; Lazer
Cooperativo; Bem-Estar e Saúde; Meio Ambiente; e Espaço da Cooperação. Foram distribuídos livros,
mudas de plantas e houve a feira de adoção de cães e gatos, além da participação da Orquestra Musiart. Em
cada um dos estandes, houve apresentação do trabalho realizado por cooperativas, além de ações sociais e
de bem-estar, que encantaram os participantes. A Praça ficou cheia, enfeitada por um público heterogêneo, de
aproximadamente 3.000 pessoas das várias faixas etárias, com ampla cobertura da mídia.
Em 2016, o Dia C reuniu 248 cooperativas, envolvendo 256 municípios mineiros, beneficiando 366
mil pessoas em todo o estado, o que mobilizou em torno de 34 mil pessoas nas ações. Esse resultado foi
apresentado no X Seminário de Responsabilidade Social das Cooperativas Mineiras. Em nível nacional, o projeto
nascido na Ocemg alcançou ainda mais repercussão . “Segundo a OCB, 1.146 cooperativas se inscreveram e
desenvolveram 1.427 projetos de responsabilidade social por meio de ações voluntárias. Cerca de 326 mil
voluntários foram mobilizados em 738 cidades nos 26 estados e no Distrito Federal.” 100

100 INFORMATIVO CooperAção, Ano XV, nº 297, julho de 2016. p. 8.
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Nesse ano, o Dia C ganhou asas, cruzou o Atlântico e chegou a Roma a partir dos esforços do Presidente
da Ocemg, Ronaldo Scucato e do Arcebispo Metropolitano de Belo Horizonte, Dom Walmor Oliveira de Azevedo.
O projeto foi apresentado ao Arcebispo, com solicitação de apoio para o agendamento de uma audiência junto
ao Papa Francisco. A finalidade é demonstrar, de forma prática e objetiva, como as cooperativas brasileiras vêm
trabalhando por um mundo melhor, mais justo e igualitário. Em resposta, o Papa Francisco transmitiu via carta
assinada pelo Assessor para os Assuntos Gerais do Vaticano, Monsenhor Paolo Borgia, “os venturosos votos
que formula, em prece ao Céu, pelo bem-estar pessoal e familiar de todos os membros da referida Organização
e pelo bom êxito no desempenho das suas atividades, a fim de cooperarem sempre com espírito fraterno para
o maior bem de todos os homens.” 101
A 9ª edição do Dia C teve por tema “Atitudes simples movem o mundo” e mais uma vez foi celebrada
pelo Sistema Ocemg em uma praça da capital mineira. Centenas de pessoas passaram pelo local e participaram
de atividades culturais, educativas e de estímulo ao voluntariado, mostrando o poder de mobilização do
cooperativismo. “Pelo Sistema OCB, no Brasil, 27 estados foram contemplados pelas ações do Dia de Cooperar.
(...) A campanha nacional abrangeu 936 municípios, tendo sido realizados cerca de 1200 projetos por mais de
1200 cooperativas brasileiras. As inciativas envolveram 102 mil voluntários e beneficiaram aproximadamente
1,6 milhão de pessoas.” 102 Esses resultados foram apresentados na XI edição do Seminário de Responsabilidade
Social das Cooperativas Mineiras.
Nesse ano, os resultados do Dia C cruzaram fronteiras e chegaram até a ONU, em Nova Iorque, pelas
mãos do presidente da OCB, Márcio Lopes de Freitas. Ele enfatizou o beneficiamento de 2,5 milhões de pessoas
desde 2009, quando a Ocemg deu início ao programa, até aquele ano, 2017. Foi por conta dessa apresentação
que o Dia de Cooperar foi apresentado na Assembleia Geral da Aliança Cooperativa Internacional (ACI), em
Kuala Lumpur, na Malásia, e citado como um exemplo bem-sucedido. O evento aconteceu no período de 14
a 17 de novembro. Convidado pelo Sistema OCB, o presidente do Sistema Ocemg, Ronaldo Scucato, falou
ao público sobre o Dia C que fomenta, desde sua criação até os dias atuais, ações de transformação social,
alinhadas com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU. “É uma honra ter a oportunidade
de apresentar esse projeto, que já alcançou mais de um milhão de pessoas em todo o Brasil e fez com que mais
de 800 cooperativas reafirmassem seu interesse e compromisso com as comunidades onde estão inseridas. O
nosso desejo é que o Dia C expanda as fronteiras brasileiras e alcance pessoas de todo o mundo.” 103
“Em 2018, das 800 cooperativas envolvidas com a campanha nacional, 263 eram mineiras, o que
corresponde a mais de 32% do total. Além disso, 560 postos de atendimento (PAs) se envolveram na campanha.
No caso dos voluntários mobilizados, o número também impressiona: Minas Gerais contou com 54.451
pessoas, resultando em 58% do número final de participantes da campanha em todo país. O estado também
é responsável por mais da metade dos beneficiados pelas ações do Dia, com 1.079.727 em 345 municípios.” 104
Esses resultados foram apresentados na XII edição do Seminário de Responsabilidade Social, no dia 5
de dezembro. “Um dos momentos mais importantes do evento foi a assinatura do Pacto Global pelo Sistema
Ocemg junto à Organização das Nações Unidas (ONU) e a Rede Brasil para o Pacto Global. Tornando-se signatária,
a entidade se compromete a adotar valores fundamentais e internacionalmente aceitos nas áreas de direitos
humanos, relações de trabalho, meio ambiente e combate à corrupção. Carlo Pereira, secretário-executivo da
Rede Brasil do Pacto Global da ONU, exaltou o compromisso firmado entre as duas entidades. ‘Para nós é muito
significativo que o Sistema Ocemg participe da nossa rede. Um dos objetivos mais importantes entre os ODS é
o 17, que fala sobre parcerias, e vocês, cooperativistas, já fazem isso por meio da cooperação’.” 105

101 Documento do acervo da Ocemg e INFORMATIVO CooperAção, Ano XV, nº 306, abril de 2017. p. 4.
102 INFORMATIVO CooperAção, Ano XV, nº 315, janeiro de 2018. p. 6.
103 INFORMATIVO CooperAção, Ano XV, nº 314, dezembro de 2017. p. 3.
104 INFORMATIVO CooperAção, Ano XV, nº 326, dezembro de 2018. p. 6.
105 Idem.
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Assinatura do Pacto Global – 2018. Na foto, da esquerda para direita, Carlo Pereira, secretário-executivo da Rede Brasil
do Pacto Global da ONU e o presidente Ronaldo Scucato. Foto: Acervo Ocemg
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DIA C
10 ANOS
Um ano especial para o Dia de Cooperar foi 2019, quando o programa comemorou uma década. Além
dos resultados apresentados no XIII Seminário de Responsabilidade Social das Cooperativas, no final do ano, que
mostrou a participação, em Minas Gerais, de 278 cooperativas nos 180 projetos, envolvendo 299 municípios,
o Dia de Cooperar ainda contou com 42.190 voluntários e beneficiou mais de 1,5 milhão de pessoas. Durante
o evento, que envolveu muitos dirigentes de cooperativas, o presidente da Ocemg, Ronaldo Scucato, abriu o
seminário, reforçando o compromisso da entidade: “Não se constrói um paraíso social em cima de uma ruína
econômica. Devemos pensar no Dia de Cooperar, que é hoje o maior movimento de voluntariado do Brasil,
como parte do nosso negócio.”
Durante o evento, a Ocemg assinou um termo de compromisso e passou a participar do Prêmio Bom
Exemplo – uma iniciativa da Fundação Dom Cabral, da Globo Minas, da Fiemg e do Jornal O Tempo. Esse projeto
reconhece e premia pessoas que fazem a diferença na coletividade, ajudando os outros por meio de alguma
ação social, e tem estreita proximidade com as ações da Ocemg, que há anos vem despertando pessoas no
sentido de olhar o outro, de cooperar e de fazer o bem. No ano anterior, a Ocemg já havia se tornado a primeira
Unidade Estadual cooperativista signatária do Pacto Global durante o Seminário de Responsabilidade Social.
Na ocasião, Ricardo Siqueira, então diretor de Sustentabilidade da Fundação Dom Cabral, disse em palestra
realizada: “Entre os grandes desafios que temos em relação aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
(ODS), um dos mais importantes é divulgá-los para a sociedade, para que as pessoas os entendam melhor e as
empresas e organizações os adotem em seu cotidiano.”106
O maior reconhecimento do projeto Dia de Cooperar, Dia C, contudo, talvez tenha sido o encontro
com o Papa Francisco no dia 10 de abril, na Praça do Vaticano. O presidente da Ocemg, Ronaldo Scucato,
entregou ao Papa Francisco, na Cidade do Vaticano, o símbolo do Dia C. “Muita emoção marcou o coração
dos cooperativistas mineiros que participaram da conferência papal realizada no dia 10 de abril, na Praça São
Pedro, no Vaticano. Na ocasião, o Papa Francisco abençoou o cooperativismo por meio do maior movimento
de voluntariado brasileiro, o Dia de Cooperar (Dia C). ‘A benção do Papa Francisco ao cooperativismo e ao
Dia C é uma honra para todos nós. Estar lado a lado do Sumo Pontífice e apresentar para ele os resultados
desse movimento que ganhou o Brasil é muito gratificante e nos motiva cada vez mais. O Dia C é a prática do
cooperativismo na vida e no dia a dia das pessoas. Saber que o Papa apoia e abençoa esse movimento que
alcança tantas pessoas nos orgulha, é uma conquista para todo o segmento cooperativista’, ressaltou Ronaldo
Scucato, presidente do Sistema “Ocemg.” 107
O superintendente Alexandre Gatti Lages comentou: De 2015 para cá, o Dia C se tornou um programa
nacional e hoje, em 2020, depois de dez anos de existência, o Dia C já beneficiou mais de oito milhões de pessoas em
todo o Brasil, envolvendo mais de setecentos mil voluntários que dedicaram parte do seu tempo, do seu talento, do seu
conhecimento em prol de pessoas. Em 2019, completando dez anos de existência, nós tivemos a oportunidade levar as
informações sobre o Dia C ao Papa Francisco. Eu entreguei ao Papa um resumo dos projetos daquele ano de 2018 e
o presidente Ronaldo Scucato entregou a ele um objeto, símbolo do Dia C, uma mãozinha, representando o trabalho
das cooperativas no Brasil. Ele é uma pessoa que defende o cooperativismo, defende essas ações de cooperação e as
ações voluntárias, como o Dia C. 108

106 INFORMATIVO CooperAção, Ano XVI, nº 338, dezembro de 2019. p. 6,7.
107 Idem.
108 Alexandre Gatti Lages, em entrevista concedida ao Escritório de Histórias, no dia 28 de janeiro de 2020, na cidade de Belo Horizonte (MG). Texto editado.
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Assinatura do Termo de parceria do Prêmio Bom
Exemplo - uma iniciativa da Globo Minas, Fundação Dom
Cabral, Fiemg e Jornal O Tempo. Assinatura do termo
de parceria pelos representantes: ao centro, Ronaldo
Scucato, presidente do Sistema Ocemg; à esquerda,
diretor de Sustentabilidade da Fundação Dom Cabral
(FDC), Ricardo Siqueira e à direita, diretor regional da
Globo Minas, Marcelo Ligere. Foto: Acervo Ocemg.
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Para Andrea Sayar, o Dia C é um movimento, um contínuo de ações que levam ao desenvolvimento. O
Dia C está ganhando outro corpo na concepção de desenvolvimento socioeconômico, com ações transformadoras,
que agregam uma série de atividades. Nós estamos pensando, realmente, em ações de transformação social. Não
eliminam, é claro, a caridade e a filantropia, porque, como bem disse o Betinho: “Quem tem fome, tem pressa.”109

Encontro com o Papa Francisco no dia 10 de abril de 2019, na Praça do Vaticano. O presidente da Ocemg, Ronaldo
Scucato, entregou ao Papa Francisco, na Cidade do Vaticano, o símbolo do Dia C. Foto: Acervo Ocemg.

109 Andrea Sayar, em entrevista concedida ao Escritório de Histórias, no dia 31 de janeiro de 2020, na cidade de Belo Horizonte (MG). Texto editado.
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Ocemg - Dia C - Dia de Cooperar - 2019. Foto: Acervo Ocemg.
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Ocemg - Dia C - Dia de Cooperar - 2019. Foto: Acervo Ocemg.
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DIA
INTERNACIONAL
DO COOPERATIVISMO
Todos os anos, desde 1923, o Dia Internacional das Cooperativas é celebrado pela Aliança Cooperativa
Internacional, no primeiro sábado de julho. A partir de 1995, junto com as Nações Unidas, começaram a ser
definidos temas para a celebração da data. Foi nesse mesmo ano, por ocasião do centenário da ACI, que a ONU
aprovou uma resolução reafirmando o primeiro sábado de julho como data oficial para celebrar o cooperativismo
em todo o planeta.
Com o tema “Cooperativas constroem um mundo melhor”, a Organização das Nações Unidas (ONU)
lançou oficialmente, no dia 31 de outubro, em Nova Iorque, o Ano Internacional das Cooperativas (2012). O tema
escolhido reflete as ações do cooperativismo sustentadas na solidariedade, confirmando seu compromisso
com o desenvolvimento social em prol da coletividade. A solenidade de lançamento foi acompanhada por
representantes do cooperativismo de todas as partes do mundo. A delegação do Brasil foi composta pelo
presidente da Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB), Márcio Lopes de Freitas; pelo presidente do
Sistema Ocemg e também o então vice-presidente da OCB, à época Ronaldo Scucato; pelo conselheiro da Aliança
Cooperativa Internacional (ACI), Américo Utumi; e pelo presidente da Frente Parlamentar do Cooperativismo
(Frencoop), senador Waldemir Moka.
Conforme salientou o presidente Ronaldo Scucato, naquele ano: “Começamos um ano histórico.
Estamos no ano Internacional das Cooperativas, declarado pela Organização das Nações Unidas (ONU).
Um reconhecimento justo e merecido pela contribuição permanente que as cooperativas do mundo inteiro
têm confirmado ao longo dos anos. Somos um segmento importante. Maduro e seguro de nossos valores e
princípios. Sabemos do nosso potencial e da lógica absoluta de que o sucesso das cooperativas passa tanto
pelo desenvolvimento econômico quanto social dos locais em que estão inseridas. O Ano de 2012 representa
um marco. Teremos a oportunidade de sensibilizar a sociedade sobre o importante papel desempenhado pelo
setor no Brasil e no mundo, além de disseminar, ainda mais, a prática cooperativista. Tenham consciência de
que esta é, acima de tudo, uma conquista de todos os cooperativistas, desde os pioneiros de Rochdale até os
que cotidianamente apresentam seu esforço para a consolidação do segmento, que prima pela sustentabilidade
social, ambiental e econômica do planeta. (...) O cooperativismo agrega cerca de 1 bilhão de pessoas no mundo,
sendo mais de nove milhões a participação apenas do Brasil. Minas Gerais tem mais de 1 milhão de cooperados,
gerando mais de 33 mil empregos diretos. Temos, realmente, muito a comemorar e esperamos consolidar
efetivamente o cooperativismo como solução socioeconômica sustentável.” 110
A solenidade do Dia Internacional do Cooperativismo, realizada pelo Sistema Ocemg no dia 13 de julho,
em Belo Horizonte, ressaltou a importância da juventude. Estiveram presentes cerca de 500 pessoas, entre
autoridades estaduais, deputados, representantes e lideranças cooperativistas. Presente, o então governador de
Minas, hoje senador, Antônio Anastasia, destacou a importância do segmento para Minas Gerais. Recentemente
o senador falou sobre a relevância do cooperativismo. O cooperativismo é importante no mundo inteiro. No Brasil,
felizmente ele está muito bem, especialmente em Minas Gerais. O cooperativismo é um dos braços econômicos do
estado e o estado tem a obrigação de dar condições às cooperativas, com programas comuns de qualificação e
certificação de produção, auxílio à exportação, instrução e qualificação dos seus técnicos. Tudo isso deve ser feito

110 INFORMATIVO CooperAção, Ano XII, n°243, janeiro de 2012.p. 2. Trecho extraído do Editorial da publicação.

116

Projeto livro Ocemg.indd 116

01/10/2020 14:51:32

Ocemg 50 Anos-1970-2020

Dia Internacional do Cooperativismo - 2013. Foto: Acervo Ocemg.

em parceria entre o poder público e as cooperativas. Hoje, praticamente todos os segmentos da economia têm a
participação do movimento cooperativista. No Brasil, desde a produção agrícola até a mais sofisticada prestação de
serviços, como é o caso dos serviços bancários, têm a participação do cooperativismo. Então, toda a cadeia econômica
passa pelo cooperativismo. Eu fico muito feliz de acompanhar o êxito do cooperativismo no Brasil, em especial, em
Minas Gerais. É um movimento importante, é um movimento solidário, é um movimento que é do capitalismo, mas
ao mesmo tempo tem dentro dele princípios de sensibilidade social, nem sempre presentes em outros aspectos, e eu
acho isso muito positivo.111
Os eventos promovidos pela Ocemg prosseguiram no Ano Internacional das Cooperativas, emblemático
para cooperativismo. Foi lançado o Catálogo de Produtos do Cooperativismo Mineiro em edição bilíngue, com
100 páginas. Com esse catálogo, os produtos das cooperativas ganharam mais visibilidade, atraindo uma
clientela maior. Exemplares foram enviados para as cooperativas, direcionados para eventos, como feiras e
exposições, e para o comércio.
Em 2014, cerca de 550 pessoas participaram da comemoração do 92º Dia Internacional do Cooperativismo,
realizado pela Ocemg no Teatro Bradesco, em Belo Horizonte, no dia 23 de julho. Como vivíamos um ano eleitoral e
muitos políticos estavam presentes, os temas centrais das palestras e das falas procuraram enfatizar a importância
do pleito e de seus reflexos nas cooperativas. O presidente da Ocemg pontuou: “Façamos na política o que é feito
nas cooperativas, que têm ética e anseio de proporcionar qualidade de vida para aqueles que dependem delas.”112
A Gerente Geral do Sistema OCB comentou: “É um ato cívico, e o cooperativismo precisa mostrar sua força, não só
na questão econômica, mas também na participação efetiva neste processo eleitoral, porque isso nos dá respaldo
para trabalhar e levar propostas do cooperativismo para os governadores.” 113
111 Antônio Anastasia, em entrevista concedida ao Escritório de Histórias, no dia 16 de abril de 2020, por telefone. Texto editado.
112 INFORMATIVO CooperAção, Ano XIV, nº 274, agosto de 2014. p. 8,9.
113 Idem.

117

Projeto livro Ocemg.indd 117

01/10/2020 14:51:33

Por 2014 se tratar também de um ano declarado Ano Internacional da Agricultura Familiar pela
Organização das Nações Unidas (ONU), a Ocemg prestou homenagem às cooperativas agropecuárias mais
antigas de Minas Gerais.114
O evento comemorativo ao Dia Internacional do Cooperativismo do ano seguinte foi realizado pelo
Sistema Ocemg no dia 16 de julho, reuniu 600 cooperativas em Belo Horizonte, no Teatro Bradesco, e seguiu
a trilha do tema definido pela ACI para celebrar a data: “Escolha Cooperativismo. Escolha Equidade”. A iniciativa
homenageou as cooperativas mineiras cinquentenárias do ano e também outorgou a Medalha do Mérito
Cooperativista Paulo de Souza Lima, maior comenda do segmento em Minas. Comemorado em todo o mundo,
no primeiro sábado do mês de julho, o Dia Internacional do Cooperativismo reconhece a importância das
cooperativas para o desenvolvimento econômico, social e cultural das sociedades.
“Precisamos reinventar diariamente o cooperativismo para conseguirmos fazer com que nossos 13
milhões de cooperados se multipliquem, sendo felizes e rejuvenescidos. Esse é o nosso desafio para os próximos
anos.” 115 Foi com essa mensagem que o presidente da Ocemg, Ronaldo Scucato, abriu a comemoração do 94º
Dia Internacional do Cooperativismo, em Belo Horizonte, no dia 14 de julho de 2016, diante de 500 convidados,
grupo formado por dirigentes, cooperativistas e autoridades políticas. “Cooperativas: o poder de agir para um
futuro sustentável” foi o tema definido pela Aliança Cooperativa Internacional (ACI) para as comemorações.
Na cerimônia, também foi outorgada a Medalha do Mérito Cooperativista “Paulo de Souza Lima” - mais alta
comenda do cooperativismo mineiro, instituída em 1991. O homenageado de 2016 foi o então prefeito de Belo
Horizonte, Márcio Lacerda, que sancionou, em 2014, a Lei Municipal de Apoio ao Cooperativismo.
O 95º Dia Internacional do Cooperativismo, celebrado mundialmente pelas mais de 2,6 milhões de
cooperativas espalhadas pelos cinco continentes, foi comemorado no dia 1º de julho. A celebração desse ano
teve como slogan “Cooperativas garantem que ninguém fique para trás”, reforçando que o setor vai além de um
modelo econômico que conecta mais de um bilhão de pessoas em todo planeta. É também uma filosofia de vida.
O tema está alinhado aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações
Unidas (ONU), entidade que, juntamente com a Aliança Cooperativa Internacional (ACI), forma o Comitê de
Promoção e Progresso das Cooperativas (COPAC).
Em mensagem, a presidente da Aliança Cooperativa Internacional (ACI), Monique Laroux, falou sobre o
cooperativismo como uma das principais soluções para a desigualdade de renda vivida em todo o mundo. Isso
porque as cooperativas possuem valores e princípios que as diferenciam das organizações empresariais. Nesse
modelo, os lucros são divididos entre os cooperados, que são os donos do empreendimento.
O Sistema Ocemg, ao celebrar o 95º Dia Internacional do Cooperativismo, em Belo Horizonte, no dia
13 de julho de 2017, contou com a presença de cerca de 500 pessoas, entre autoridades, representantes
e dirigentes cooperativistas, em um momento de celebração do setor que segue crescendo, a despeito do
momento econômico e político delicado vivido pelo Brasil.
A Medalha do Mérito Cooperativista “Paulo de Souza Lima” – a mais alta comenda do cooperativismo
mineiro, tradicionalmente entregue durante a cerimônia – foi concedida ao presidente da Unimed-BH, Samuel
Flam. “Cooperar representa a escolha do bem comum e da valorização do trabalho coletivo. Receber esta
homenagem é, portanto, uma grande honra, que compartilho com todos que estiveram comigo nesse projeto
cooperativista. E também traduz uma grande responsabilidade, que é a de seguir promovendo a transformação
social e fortalecendo o cooperativismo no Brasil”.116 A condecoração leva o nome do médico pneumologista,
fundador e primeiro presidente do Sistema Ocemg. “Sociedades Sustentáveis através da Cooperação”, foi o tema
escolhido pela ACI para o 96º Dia Internacional do Cooperativismo, comemorado em 2018.

114 Idem.
115 INFORMATIVO CooperAção, Ano XV, nº 298, agosto de 2016. p. 8,9.
116 INFORMATIVO CooperAção, Ano XV, nº 322, agosto de 2018. p. 8.
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97º Dia Internacional do Cooperativismo – 2019. Presidente Ronaldo Scucato entrega à economista Rita Mundin a maior
comenda do cooperativismo, a Medalha do Mérito cooperativista Paulo Souza Lima. Ao fundo, à esquerda, a Secretária
de Agricultura, Ana Valetini. À direita, o Superintendente do Sebrae, Afonso Maria Rocha. Foto: Acervo Ocemg.
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No dia 12 de julho, o presidente do Sistema
OCB, Márcio Lopes de Freitas, em evento de celebração
promovido pelo Sistema Ocemg, comentando sobre
o slogan, pontuou: “mostra que o cooperativismo
é fundamental para o desenvolvimento de uma
sociedade humana em um momento de descrença
que a população vive. O segmento cooperativista
planta a semente da mudança e do resgate da
cidadania.”117 O presidente da Ocemg, Ronaldo
Scucato, fez uma leitura da conjuntura do momento
e do posicionamento do cooperativismo: “O cenário
econômico e político atual é de crise e o segmento
cooperativista vem passando por esse vendaval de
forma mais tranquila. Isso porque as cooperativas
agem com segurança, devido ao fato de seguirem
um propósito de ética, responsabilidade e
transparência.” 118 O senador Antônio Anastasia
frisou: “O cooperativismo não tem um dono, ele se
distribui em uma grande unidade de pessoas, com os
mesmos princípios e priorizando a igualdade. Além
disso, fomenta a solidariedade, figura tão rara no
nosso mundo em meio a tanto egoísmo.” 119
No dia 11 de julho, o 97º Dia Internacional
do Cooperativismo foi comemorado pela Ocemg em
Belo Horizonte, com a presença de autoridades e de
cooperativistas. “Cooperativas em prol do trabalho
decente” foi o tema escolhido pela ACI. Presente no
evento e representando o governador Romeu Zema,
a Secretária da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Ana Maria Valentini, disse: “O cooperativismo
transforma a vida das pessoas e se apresenta como
uma solução para quem acredita em um mundo mais
justo.”
A principal comenda do evento, a medalha
“Paulo de Sousa Lima”, foi entregue à economista
e comentarista da Rádio Itatiaia, Rita Mundim, que
refletiu, emocionada: “Desde 2004, quando tive meu
primeiro contato com o cooperativismo, me encantei.
E quanto mais eu conheço as cooperativas, mais me
apaixono. Principalmente, pelos seus princípios e
valores e também porque o cooperativismo tem na
sua essência a sustentabilidade do século XXI, que é
o século em que aprendemos que temos que somar
e não dividir.” 120

117 Idem.
118 Idem.
119 INFORMATIVO CooperAção, Ano XV, nº 322, agosto de 2018. p. 9.
120 INFORMATIVO CooperAção, Ano XVI, nº 332, agosto de 2019. p. 4,5.
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Dia Internacional do Cooperativismo - 2019. Da esquerda para a direita: Luiz Gonzaga Viana Lages (vice-presidente do
Sistema Ocemg); Ana Maria Valentini (Secretaria Estadual de Agricultura de MG); Ronaldo Scucato (presidente do Sistema
Ocemg), Maninho Félix (vereador de BH e presidente da Frencoop municipal), Afonso Maria Rocha (superintendente do
Sebrae/MG). Foto: Acervo Ocemg.
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N

a leitura do superintendente Alexandre Gatti Lages, a formação dos dirigentes das cooperativas foi um
divisor de águas na história da Ocemg. A partir desses cursos, a Ocemg conseguiu trazer os dirigentes
das cooperativas para dentro da Organização. Esse salto da Ocemg com relação ao reconhecimento
das cooperativas surgiu a partir do investimento nos cursos de alta “performance”. “Hoje nós já temos não só o
Lidercoop, como também o Prodecoop Crédito, um específico do Prodecoop Saúde, Prodecoop Agropecuária, e outros
cursos voltados para dirigentes, conselheiros e gestores. Nós ampliamos o leque de opções, ofertando às cooperativas
esses programas. Com isso, nós trouxemos para dentro da Ocemg os dirigentes das grandes cooperativas. Até 2013,
o público que frequentava os nossos cursos era formado por técnicos, gerentes e analistas das cooperativas. Eram
cursos bons, mas não tínhamos cursos voltados para direção. Hoje, nós já temos uma linha de formação com cursos
internacionais, em grandes universidades.121
Quando a Ocemg decidiu investir na construção de programas de alta “performance” para os dirigentes
das cooperativas, buscou a Fundação Dom Cabral, reconhecida internacionalmente como a 1ª escola de negócios
da América Latina e a 9ª do mundo. Criamos um programa chamado de Lidercoop, que foi o primeiro grande curso
que a Ocemg apresentou para esse público. Apresentei o projeto ao presidente e ele disse: “Olha, não sei se o pessoal vai
querer, se vai dar quórum. Apresenta na reunião do Conselho e vamos ver o que vai dar. Se tiver uma boa aceitação,
a gente põe no mercado. Se não tiver, a gente aborta o investimento”, que era alto para a época. Na hora que
terminei minha exposição ao Conselho, o primeiro conselheiro levantou a mão e perguntou: “Quando eu faço a minha
inscrição?” Aí, quem estava ao lado afirmou: “Também quero”. A solicitação foi indo num crescente, resumindo, saímos
da reunião com 17 pessoas inscritas para uma turma de 30 e que acabou sendo realizada com 37, pela demanda. Ao
final do curso, os participantes, que eram presidentes das maiores cooperativas, se dirigiram à Ocemg e perguntaram:
“E agora? Queremos mais. Não vamos parar por aí”. Então, partimos para os cursos internacionais, em parcerias com
as melhores escolas de negócios do mundo.122
De acordo com Andrea Sayar, com o programa Lidercoop, o céu é o limite. Atualmente são cinco os
programas internacionais: dois na Universidade Católica de Lisboa, sendo um voltado para gestão e o outro para
desenvolvimento sustentável, e outros na Suíça e na Irlanda. Neste ano, será lançado um programa no Vale do
Silício, na América do Norte. Esse é um processo evolutivo da área de capacitação, é um processo evolutivo do sistema
cooperativista em Minas Gerais. À medida em que a gente começou a oferecer opções diferentes para as cooperativas,
elas começaram a dar resultados e, consequentemente, nos demandam projetos cada vez mais elaborados, e isso virou
um círculo virtuoso. Quanto melhor fazemos, mais as cooperativas demandam, devolvemos com mais evolução, elas
demandam mais ainda, e isso é um círculo sem fim.123 Ainda segundo Andrea Sayar, o Lidercoop é um programa que
veio despertar nos dirigentes das cooperativas os veios da estratégia e da gestão. Ele veio responder a algumas
questões estratégicas do PDGC que precisavam ser trabalhadas com os presidentes e diretores das cooperativas.

S
121 Alexandre Gatti Lages, em entrevista concedida ao Escritório de Histórias, no dia 28 de janeiro de 2020, na cidade de Belo Horizonte (MG). Texto editado
122 Idem.
123 Andrea Sayar, em entrevista concedida ao Escritório de Histórias, no dia 31 de janeiro de 2020, na cidade de Belo Horizonte (MG). Texto editado.
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Dirigentes mineiros concluem curso de alta gestão em universidade Irlandesa. Foto: Acervo Ocemg.
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SOBRE
O PDGC
Por meio do Sescoop Nacional e com o apoio técnico da Fundação Nacional da Qualidade (FNQ), o
Programa de Desenvolvimento da Gestão das Cooperativas (PDGC) nasceu como uma importante ferramenta
“voltada ao desenvolvimento da autogestão das cooperativas. Seu objetivo principal é promover a adoção de
boas práticas de gestão e de governança pelas cooperativas. O Programa é aplicado por meio de instrumento
de avaliação, que permite um diagnóstico objetivo da governança e da gestão da cooperativa. É realizado em
ciclos anuais, visando à melhoria contínua a cada ciclo de planejamento, execução, controle e aprendizado.”124
Segundo a Gerente de Desenvolvimento e Monitoramento do Sistema, Vitória Drumond, o projeto foi
criado na OCB em Brasília, em 2012, mas a Ocemg foi a entidade que se tornou referência nacional. Nós temos
o maior número de cooperativas participantes do PDGC, o maior número de cooperativas premiadas no PDGC. Das
763 cooperativas brasileiras que aderiram ao programa, 253 eram mineiras.125
O presidente da OCB, Márcio Lopes de Freitas, considerando a atuação da Ocemg ao longo dos últimos
anos, especialmente no que se refere ao PDGC, afirmou: Minas foi o estado que puxou, assumiu e ajudou muito
a propagar o PDGC no Brasil. Minas me ajuda muito nisso. Quando o Ronaldo assumiu o PDGC e fez ele dar certo,
incentivando as cooperativas a entrarem na disputa dos prêmios, ele ajudou muito o nacional. É muito mais fácil
vender para o Nordeste o programa que está dando certo em Minas, do que eu, lá de Brasília, querer implantá-lo no
Norte e no Nordeste. Usando Minas como referência, é bem mais fácil.126

S

124 Disponível em: http://pdgc.somoscooperativismo.coop.br/o-programa. Acessado em 30 de maio de 2020.
125 Vitória Drumond, em entrevista concedida ao Escritório de Histórias, no dia 05 de fevereiro de 2020, na cidade de Belo Horizonte (MG). Texto editado.
126 Márcio Lopes de Freitas, em entrevista concedida ao Escritório de Histórias, no dia 11 de fevereiro de 2020, por telefone.
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Lançamento do PDGC - 2018. Foto: Acervo Ocemg.
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O PDGC
AO LONGO DOS ANOS
Em fevereiro de 2013, aconteceu na sede da OCB em Brasília, a divulgação da mais nova ferramenta do
Sescoop Nacional em prol do desenvolvimento das cooperativas brasileiras, o Programa de Desenvolvimento
da Gestão das Cooperativas – PDGC. Na ocasião, o presidente da entidade, Márcio Lopes de Freitas, declarou:
“Com o PDGC, serão trabalhados fundamentos de excelência na gestão, como pensamento sistêmico, cultura
de inovação, liderança, valorização das pessoas e conhecimentos sobre clientes e mercado.” 127
No dia 19 de novembro de 2013, a Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB) promoveu, em
parceria com a Fundação Nacional de Qualidade (FNQ), o Primeiro Prêmio Sescoop Excelência em Gestão,
premiando 28 cooperativas que se destacaram por boas práticas de gestão e governança, oito delas de Minas.
Das 763 que aderiram ao PDGC, 253 eram mineiras e, dessas, 196 preencheram a ferramenta integralmente.
“De acordo com o presidente do Sistema Ocemg, Ronaldo Scucato, os números refletem a dedicação do estado,
ressaltando a mobilização da entidade para que a participação das cooperativas mineiras fosse a maior do país
no PDGC, com 36%. ‘Mobilizamos toda nossa equipe técnica e realizamos mais de 100 visitas específicas de
orientação sobre o Programa em todo o território mineiro. O resultado não podia ser outro. Nossas cooperativas,
merecidamente, ficaram em posição de realce, confirmando o trabalho comprometido com a gestão, enfatizou
o presidente’.”128
Os ciclos do PDGC foram sendo realizados religiosamente, ano a ano, com o envolvimento cada vez
maior das cooperativas. Em 2014, 155 cooperativas participaram, o que representou 36% das cooperativas
brasileiras. Na preparação do 4º Ciclo, realizado em Belo Horizonte, no dia 1º de abril de 2016, a cidade se
transformou na capital mineira do PDGC, com a presença de representantes cooperativistas de 23 estados da
federação, sendo 350 cooperativistas, entre presidentes, conselheiros, superintendentes e gestores. Palestrantes
renomados contribuíram, como o colunista da Folha, Demétrio Magnoli, que deu enfoque ao descompasso
entre o fim de um ciclo econômico e político, enquanto o filósofo Mário Sérgio Cortella falou sobre a influência
dos líderes na gestão das organizações e no bem-estar das pessoas. Na companhia do presidente do Sistema
OCB, Márcio Lopes de Freitas, e do presidente da Unimed-BH, também conselheiro do Sistema Ocemg, Samuel
Flam, o presidente do Sistema Ocemg, Ronaldo Scucato, abriu os trabalhos, ressaltando o orgulho mineiro de
promover o evento: “O PDGC em Minas Gerais representa um importante instrumento para que as cooperativas
desenvolvam sua gestão e governança para alcançar a excelência em seus negócios.” 129
“Durante o evento, o Sistema Ocemg lançou o livro de Boas Práticas Cooperativistas em Minas Gerais.
A obra detalha a iniciativa, o trabalho de acompanhamento do programa no estado e os resultados alcançados,
além de registrar as boas práticas das cooperativas mineiras vencedoras do Prêmio Sescoop Excelência de
Gestão 2013 e 2015.” 130
O Sistema Ocemg promoveu, no dia 15 de fevereiro de 2017, no Espaço de Eventos da UnimedBH, o lançamento do Programa de Desenvolvimento da Gestão das Cooperativas (PDGC), com a presença
do presidente do Sistema OCB, Márcio Lopes de Freitas, de representantes de unidades estaduais além de
presidentes e diretores de cooperativas.

127 INFORMATIVO CooperAção, Ano XIII, nº 257, março de 2013. p. 8.
128 INFORMATIVOS CooperAção, Ano XIII, nº 266, dezembro de 2013. p. 8.; e Ano XIV, nº 277, novembro de 2014.
129 INFORMATIVO CooperAção, Ano XV, nº 294, abril de 2016. p. 6.
130 Idem.
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Lançamento do PDGC - 2019. Foto: Acervo Ocemg.
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Na ocasião, o presidente da OCB fez questão
de frisar o comprometimento dos mineiros no
programa: “Os mineiros são um exemplo porque
não fogem da raia e sempre estão em maior
número no PDGC e no Prêmio Sescoop Excelência
de Gestão. Acredito que o estado é um resumo do
Brasil por sua formação plural. E essa peculiaridade
faz com que as boas iniciativas que surgem aqui se
espalhem pelo restante do país.” Já o presidente da
Ocemg, Ronaldo Scucato, retomou a importância
do envolvimento das cooperativas mineiras: “A
participação expressiva das cooperativas mineiras
nos programas de capacitação da gestão é muito
importante para o Sistema Ocemg. Em Minas Gerais,
o nosso objetivo não é criar somente líderes ou
gestores, e sim profissionais que reúnam essas duas
características. Para isso, estamos sempre em busca
de intercâmbios culturais para conhecer o que há de
mais moderno no Brasil e no mundo.”131
Na edição do Prêmio Sescoop Excelência de
Gestão em 2017, “Minas Gerais demonstrou mais uma
vez a força do setor, com 18 cooperativas premiadas,
o que representou 44% do total de cooperativas reconhecidas naquele ano. O estado marcou presença em
todos os níveis de maturidade, com seis Bronzes, oito
Pratas e um Ouro na categoria Primeiros Passos; um
Bronze e uma Prata no Compromisso com a Excelência;
e um Ouro na Rumo à Excelência, que gerou ainda a
premiação de Destaque para a Unimed-BH.”132
O lançamento do 6º ciclo do PDGC, no dia
21 de fevereiro de 2018, no Espaço de Eventos Unimed-BH, em Belo Horizonte, reuniu 160 cooperativas
de Minas; e cerca de 400 pessoas compareceram. “O
presidente do Sistema Ocemg, Ronaldo Scucato, frisou a grande adesão das cooperativas mineiras ao
programa desde o seu início, em 2013, incentivando que houvesse o aumento dessa participação
em 2018. ‘É preciso que todos vocês que estão
aqui espontaneamente sejam agentes de difusão do
cooperativismo. O PDGC mostra para a sociedade
brasileira que nós, cooperativistas, cuidamos da forma
correta de administrar nosso bem coletivo‘.” 133

131 INFORMATIVO CooperAção, Ano XV, nº 305, março de 2016. p. 6.
132 INFORMATIVO CooperAção, Ano XV, nº 324, outubro de 2018. p. 4.
133 INFORMATIVO CooperAção, Ano XV, nº 317, março de 2018. p. 6,7.
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Cooperativas mineiras foram as mais premiadas, representando mais de 50% de toda a premiação nacional. Levaram
os troféus e todos os níveis de maturidade do programa. Foto: Acervo Ocemg.

131

Projeto livro Ocemg.indd 131

01/10/2020 14:51:57

O lançamento deu início a uma série de ações do Sistema Ocemg, visando trabalhar em conjunto
com as cooperativas do Estado na busca pela excelência. Somente em 2017, foram realizadas cerca de 100
visitas técnicas do programa, somando mais de 500 horas trabalhadas, englobando ainda workshops e cursos
relativos ao programa. Segundo o superintendente da organização, Alexandre Gatti Lages, em 2018, estavam
previstos 18 workshops. “Acreditamos que os resultados do PDGC são uma conquista coletiva”, finalizou. Os
grandes atrativos do evento foram as palestras e os debates ao longo do dia. No período da manhã, o público
ouviu as palavras da professora da Fundação Dom Cabral e pós-doutoranda em neurociência Solange Mata
Machado, que falou sobre os impactos das novas tecnologias no mundo corporativo; o hairstylist, barbeiro e
empreendedor belorizontino Elias Torres; e o mestre em Psicologia, coaching executivo e consultor em gestão
estratégica e desenvolvimento de pessoas Otávio Grossi.
Vitoria Drumond frisou: “As cooperativas que abraçam o PDGC têm tido resultados relevantes. Costumamos dizer que, para ter sucesso, não existe o fator sorte, é preciso dedicação extrema, afinal, participar do
programa é traçar um caminho de evolução rumo à excelência’, frisou a Gerente de Desenvolvimento e Monitoramento de Cooperativas do Sistema Ocemg.” 134
A Ocemg lançou, no dia 20 de fevereiro de 2019, o 7º Ciclo do PDGC em Minas, parte tradicional da
agenda do cooperativismo mineiro no Espaço de Eventos da Unimed-BH, onde os 400 participantes deram
início ao encontro, que foi marcado pelas atividades referentes ao programa. Como destaque, a entrega do
Prêmio SomosCoop Excelência em Gestão, promovido pelo Sistema OCB em 2019. O presidente do Sistema
Ocemg, Ronaldo Scucato, ressaltou a participação do público e o comprometimento das cooperativas do Estado
com o PDGC: “O número de presidentes de cooperativas presentes neste evento de lançamento confirma
como os dirigentes cooperativistas estão focados na melhoria da autogestão e no progresso do negócio cooperativo.” Na ocasião, a Gerente Geral do Sescoop Nacional, Karla Oliveira, fez um convite para as cooperativas
integrarem o PDGC e o Prêmio. “Espero que, com grande senso de responsabilidade, possamos contribuir para
o atingimento da nossa meta para que o cooperativismo seja reconhecido por sua competitividade, integridade
e capacidade de promover a felicidade dos cooperados.” 135
Com uma programação diversificada, o evento de Lançamento do 7º Ciclo do PDGC abordou temas
ligados ao atual cenário político e econômico, bem como gestão, inovação e sucessão nas cooperativas. Carlos
Primo Braga, ex-diretor do Banco Mundial, durante a palestra “O Brasil sob Nova Direção”, traçou um panorama
do Brasil contemporâneo: “Temos um problema de obesidade no setor público e de anemia no setor privado.
Tudo isso em meio a um ambiente de fragmentação política”, frisou, alertando que é preciso se preparar para
enfrentar os percalços dos próximos anos, a começar pela qualificação das lideranças.
“Gestão de Cooperativas em Tempos de Mudança” foi o tema do palestrante e empresário Eduardo
Tevah, que discutiu assuntos ligados ao papel dos líderes para o desenvolvimento das equipes. “Não pensem
em 2019, pensem em ações que vão perpetuar o negócio cooperativo e no legado que você vai deixar para
aquela organização”, disse. Considerado um dos maiores experts de Gestão de Vendas do país, o empreendedor
Sandro Magaldi pontuou que é preciso estar ciente das mudanças do mundo e se preparar para não ficar para
trás. “O que estamos vendo de inovações nos dias de hoje só mostra que estamos atrasados para começar a
inovar”, disse. Para Magaldi, o cooperativismo é o modelo de negócios do futuro, porque tem como centro as
pessoas, e está trabalhando com foco na gestão e nas transformações tecnológicas do mundo.
O encerramento do evento contou com a participação do ator, produtor e diretor Miguel Falabella,
que também destacou as cooperativas como protagonistas por colocarem as pessoas no centro do modelo de
atuação. “O grande problema da nossa sociedade é não perceber o outro, aqueles que trabalham com você ou
estão à sua volta. E o cooperativismo faz isso”,136 completou.

134 Idem.
135 INFORMATIVO CooperAção, Ano XVI, nº 329, março de 2019. p. 6,7.
136 Idem.
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O multiartista Miguel Falabela no Lançamento do PDGC - 2019. Foto: Acervo Ocemg.
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Lançamento do PDGC - 2020. Foto: Acervo Ocemg.
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LIDERCOOP
Considerado um dos projetos mais importantes da Ocemg, o Programa de Gestão Avançada para
Lideranças (Lidercoop), formou, em suas cinco edições, entre 2015 e 2019, 135 líderes. A primeira turma fechou
o ciclo em 26 de novembro de 2015, depois de meses de intensa dedicação. O curso é uma proposta inovadora,
iniciada em fevereiro de 2015, em parceria com a Fundação Dom Cabral (FDC). Ao longo dos seis módulos de
16 horas, foram tratados por professores da FDC temas, como: Cenário político econômico, Gestão estratégica
de cooperativas, Gestão de riscos do negócio, Orientação para mercados, Gestão de mudança, Inovação em
modelo de negócios, Finanças e gestão de risco financeiro, Governança corporativa em cooperativas e Gestão
da inovação e sustentabilidade. Participaram efetivamente dessa primeira turma 37 líderes do cooperativismo
mineiro, de diferentes regiões do Estado, que foram certificados pela Fundação Dom Cabral. O presidente da
Ocemg, Ronaldo Scucato, comentou: “Esta é a nossa contribuição para a gestão cada vez mais profissionalizada
das cooperativas mineiras.”137
Outras turmas das lideranças cooperativas foram contempladas pelo Programa. Durante a terceira turma,
em 2017, Paulo Paiva, professor da FDC e ex-ministro do Trabalho (1995-1998) do Governo Fernando Henrique
Cardoso, ao iniciar o primeiro módulo do Programa de Gestão Avançada para Lideranças (Lidercoop), disse: “O
grande desafio do cooperativismo para 2017 é continuar com sua busca por um trabalho solidário, sensibilizando
todos para um objetivo comum, que é contribuir para que o país retome o rumo do seu desenvolvimento,
crescimento, prosperidade e inclusão social. E a formação de líderes e gestores é fundamental para isso.”
Abordando o tema “Gestão Estratégica de Cooperativas”, Carlos Bonato, professor de Estratégia e
Performance da FDC, explanou sobre a necessidade de renovação da gestão dos empreendimentos. “É preciso
acordar para as mudanças de mercado e não acreditar que o modelo que sua empresa ou cooperativa segue é
eterno.”
As aulas da 5ª turma do Programa de Gestão Avançada para Lideranças (Lidercoop) tiveram início nos
dias 21 e 22 de fevereiro, na sede do Sistema Ocemg. Estiveram presentes 32 dirigentes, que, ao longo do
ano, participaram de encontros a cada dois meses, totalizando 96 horas de conteúdo. No primeiro encontro,
foram abordados dois temas: Cenário Político Econômico e Gestão Estratégica de Cooperativas, com o exministro e professor da FDC, Paulo Paiva, abordando temas relacionados às transformações ocorridas no Brasil
nos últimos anos e às perspectivas para o futuro. “Devemos, sobretudo, ter esperança de que virão tempos
melhores. Momentos de mudanças, políticas ou econômicas são momentos de oportunidades. Ou seja, de se
sair melhor que um concorrente, pensar em uma maneira diferente de oferecer um serviço.”
O presidente do Sistema Ocemg, Ronaldo Scucato, comentou sobre a consolidação do Lidercoop como
um dos principais Programas oferecidos para a alta gestão das cooperativas: “Esse projeto é focado na capacitação
dos dirigentes cooperativistas. Ou se capacitam as lideranças, ou os demais públicos da cooperativa nunca
serão impactados.” Participante do Lidercoop, Ivo de Tassis Filho, presidente do Conselho de Administração
do Sicoob ACCredi, de Governador Valadares, enfatizou que “o Lidercoop vem complementar o trabalho que
todas as cooperativas desenvolvem na participação do PDGC, capacitando, apresentando novas ferramentas e
disponibilizando mediadores altamente qualificados. ”Sylvia Caloni, conselheira do SicoobCredivag, de Janaúba,
visualizou no curso uma oportunidade para expandir seus conhecimentos. “Minha expectativa é a melhor
possível. Tenho um longo histórico de cooperativismo, trabalhei na área administrativa de duas cooperativas,
porém o Lidercoop é uma qualificação que vai me dar um conhecimento muito mais estratégico do setor.” “Esse
é um complemento natural do Programa de Desenvolvimento da Gestão das Cooperativas (PDGC), que atua
nas áreas operacional, tática e estratégica da cooperativa, e o Lidercoop coroa isso por meio da participação
de dirigentes para que possam capturar toda essa visão de mercado e concatenar junto com a equipe”, afirmou
Marco Valério Araújo, presidente da Cocatrel de Três Pontas.

137 INFORMATIVO CooperAção, Ano XIV, nº 280, fevereiro de 2015. p. 6,7.
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Lidercoop, turma 2016 - Professor Paulo Paiva da FDC. Foto: Acervo Ocemg.
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FÓRUM
DE LIDERANÇAS
Como forma de dar continuidade à preparação das lideranças do cooperativismo mineiro, deuse início, em 4 de outubro de 2016, ao Fórum de Lideranças-Cooperativas em Rede, para o debate sobre a
intercooperação, uma tendência global. Nesse primeiro evento, reuniram-se mais de 40 alunos e ex-alunos do
Programa de Gestão Avançada para Lideranças (Lidercoop) no Campus da Fundação Dom Cabral, em Alphaville,
cidade de Nova Lima. Esse evento teve por objetivo criar uma rede de dirigentes e um espaço para discussões
permanentes, visando atingir a excelência da gestão das cooperativas. Durante a abertura do evento, o
presidente da Ocemg, Ronaldo Scucato, ponderou: “Nós nos preocupamos em preparar os cooperativistas. As
pessoas acham que um gestor é suficiente, que um líder é o bastante. Mas nós precisamos de dirigentes – no
cooperativismo e no mundo. E para que tenhamos bons dirigentes, precisamos somar líderes com gestores.”
Pela Fundação Dom Cabral, falou o diretor executivo Paulo Emílio Lima Carneiro: “Reforço que um dos papéis
da FDC é desenvolver lideranças que vão impactar positivamente a sociedade. Em um momento tão peculiar
como este que o Brasil está atravessando, a Fundação pretende ser um dos protagonistas no debate de temas
relevantes para o país, e fóruns como este são muito propícios para essas mudanças.” 138
O 2º Fórum de Lideranças-Cooperativas em Rede, também em parceria com a Fundação Dom Cabral,
ocorrido no mesmo local do anterior, mas no dia 19 de outubro de 2017, debateu a Proposta de Valor das
Cooperativas. Dessa vez, reuniram-se mais de 50 dirigentes cooperativistas. O encontro contou com participantes
das turmas de 2015, 2016 e 2017 do Programa de Gestão Avançada para Lideranças (Lidercoop). O objetivo
foi dar continuidade à rede permanente de debates acerca de estratégias para a excelência da gestão das
cooperativas, iniciada no 1º Fórum de Lideranças, em 2016.
As discussões giraram em torno das ações de marketing, do entendimento dos anseios do cliente e
de uma visão ampliada do negócio cooperativo. O professor do MBA de Lideranças da FDC Adriano Maluf
Amui comandou os trabalhos. Ele frisou que os princípios e valores cooperativistas devem ser inerentes ao
empreendimento, porém é preciso repensar a forma de conduzi-lo. “Os preceitos do cooperativismo sempre
prevalecerão, porque são inerentes às pessoas. Mas o modelo da cooperativa deve ‘morrer e renascer’ de uma
nova maneira para que permaneça forte”, provocou.
O Fórum foi também uma oportunidade para os gerentes do Sistema Ocemg estreitarem relações com
os líderes cooperativistas, de maneira a entender as demandas das organizações e melhorar os treinamentos e
ações de promoção social. “Para nós, o desafio é compreender quais são as principais expectativas que nossos
clientes, que são as cooperativas, têm, para que possamos, cada vez mais, aprimorar nossos programas e
nossos serviços de aprendizagem, sempre pensando na promoção do desenvolvimento das cooperativas”139,
afirmou a Gerente de Educação do Sistema Ocemg, Andrea Sayar.
Em sua terceira edição, o Fórum de Lideranças-Cooperativas em Rede, debateu as novidades da
tecnologia e suas aplicações no negócio cooperativo. O evento ocorreu no dia 20 de novembro, no mesmo
espaço do Campus da FDC em Nova Lima, congregando 50 líderes de cooperativas mineiras. Na oportunidade,
foi realizado um encontro em um ambiente de inovação, criação e experimentação, mantido pela FDC e pela
IBM, onde foi apresentada a plataforma Watson de serviços cognitivos para negócios, criada pela IBM. Essa
tecnologia utiliza a Inteligência Artificial (IA) a favor dos seres humanos.

138 INFORMATIVO CooperAção, Ano XV, nº 300, outubro de 2016. p. 6.
139 Documento do acervo da Ocemg.
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Fórum de Líderes realizado pelo Sistema Ocemg em parceria com a Fundação Dom Cabral - Inhotim - 2018.
Foto: Acervo Ocemg.
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Marta Pimentel, da coordenação do laboratório, enfatizou: “A tecnologia contribui alimentando nossas
empresas e cooperativas com dados para a tomada de decisão com qualidade de informações que nos chegam
diariamente.” Paulo Vicente, professor da FDC, falou sobre a revolução tecnológica e os modelos de negócios, e
concluiu: “Algumas empresas e cooperativas estão mais preparadas, abertas e dispostas a incorporar os avanços tecnológicos no negócio. As demais ficarão no caminho.” 140
O então presidente da Unimed-BH, Samuel Flam, comentou: “O Fórum de Lideranças é uma rica oportunidade de troca de experiência e conhecimento, que efetivamente contribuem com os nossos resultados.” 141
O 4º Fórum de Lideranças inovou ao realizar o encontro no Museu Inhotim, em Brumadinho, no dia 21
de agosto de 2019. Contou com a participação de 48 líderes e gestores de cooperativas, egressos do Programa
de Gestão Avançada para Lideranças (Lidercoop), que estava na sua 6ª turma. “A escolha pelo lugar teve a intenção de promover novas experiências para o público, com foco no desenvolvimento do propósito do líder. A
ideia foi explorar a arte contemporânea com a finalidade de refletir sobre os resultados superiores esperados
das cooperativas no âmbito da gestão e sustentabilidade. A iniciativa foi elogiada, tanto do ponto de vista da
integração proporcionada aos participantes quanto do conteúdo que envolveu visitas às galerias de arte, tudo
isso em um contexto que traçou paralelos com temas cotidianos dos dirigentes, como liderança e gestão de
pessoas.”
Pedro Lins, professor associado da FDC, que conduziu os trabalhos junto ao grupo, afirmou que o
evento é uma oportunidade única para fazer reflexões que irão contribuir no trabalho de cada participante.
“Tendo o Inhotim como cenário, propusemos que pensassem no passado, presente e futuro das cooperativas.
Para os próximos anos, será preciso que tenhamos um novo olhar e novas competências, principalmente
voltadas para a sustentabilidade.” O professor traçou também um paralelo entre arte e gestão, tendo em vista
aspectos comuns entre ambas, como engajamento, cenários multiculturais e multistakeholders.
“Achei fantástico esse formato do Fórum. Ele fez com que ‘saíssemos da caixinha’, em um lugar que
é tão maravilhoso e muito inspirador. Inclusive, é um exemplo a ser seguido nas cooperativas, como adotar
uma postura mais aberta de questionar, de debater e de interpretar os fatos, já que, às vezes, ficamos muito
no operacional e não damos valor a isso. É muito enriquecedor”, complementou a vice-presidente do Sicoob
Credicopa de Patos de Minas, Simone Bicalho.
Para o presidente do Sistema Ocemg, Ronaldo Scucato, “é muito importante aliar o conhecimento e a
sustentabilidade. Principalmente nos dias de hoje, em que a questão ambiental está tão em voga. O Inhotim é o
maior museu a céu aberto do mundo e, além das obras de arte, possui uma coleção botânica de rara beleza.”142

S
140 INFORMATIVO CooperAção, Ano XV, nº 326, dezembro de 2018. p. 5.
141 Idem.
142 Disponível em: http://www.minasgerais.coop.br/pagina/11552/fe-243-rum-de-liderane-231-as-ree-250-ne-cooperativistas-em-inhotim.aspx. Acessado em
03 de junho de 2020.
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SESCOOP
20 ANOS
Alguns anos são mais emblemáticos. Para o Sistema Ocemg, um deles foi o de 2018, quando foram comemorados os 20 anos do Sescoop. Nesse tempo, o Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo, promoveu uma verdadeira revolução no sistema cooperativista nacional e, em Minas Gerais, encontrou o terreno fértil
por meio da Ocemg.
É importante frisar que, por meio dos recursos do Sescoop, são disseminadas a cultura cooperativista, “a
formação profissional, os treinamentos, palestras, seminários, programas de desenvolvimento gerencial e estratégico, inclusive internacionais, workshops, encontros profissionais, programas de graduação e especialização que
compõem o portfólio da entidade e abrangem diferentes setores das cooperativas. (...) Em 2018, comemoramos
20 anos da edição da Medida Provisória que criou o Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo (Sescoop), responsável por ações de formação profissional, monitoramento e promoção social. Foi a partir daí que
demos um salto na qualificação dos cooperativistas e nosso segmento não parou mais de crescer.” 143
Os números fechados de 2017 mostram que, naquele ano, 23.200 pessoas passaram por alguma ação
de capacitação promovida pela Ocemg, considerando desde os cursos para o nível estratégico, voltados para
presidentes e diretores, até cursos jurídicos, de história do cooperativismo, cursos de formação, seminários, palestras, cursos livres, conforme noticiou o Informativo Cooperação do Sistema Ocemg: “Os temas abordados são
variados e buscam gerar conhecimentos relativos à prática da sustentabilidade, responsabilidade social, finanças,
gestão de pessoas, organização de eventos, comunicação de alto impacto, preparação de candidatos para cargos
de conselheiros, entre outros. (...) Os números dão a dimensão do trabalho que vem sendo realizado na formação
profissional dos cooperativistas mineiros. Em 2017, no nível de capacitação que engloba cursos livres e palestras
para colaboradores e empregados, a entidade registrou 2.140 participantes. Já as Palestras de Orientações Básicas sobre Cooperativismo, que são abertas tanto para cooperativistas quanto para comunidade, atingiram 545
participantes. Além disso, 935 participações foram identificadas nas atividades com foco gerencial. Já nos cursos
estratégicos, o registro foi de 611 participantes. Além das propostas que compõem o portfólio de ações diretas
realizadas pelo Sistema Ocemg, convênios com centrais, federações e grupos de cooperativas abrangeram 2.991
cooperativistas.” 144 Ainda 15.978 pessoas participaram de programas de Educação Aplicada na Promoção Social,
ou seja, dentro do Programa de Educação Cooperativista (PEC), que atendeu a 13.750 estudantes do 4º ao 9º ano
do Ensino Fundamental em 24 municípios mineiros; e nos Seminários de Responsabilidade Social, Preparação do
Dia C e Educação Financeira, totalizando 2.228 pessoas.
Andrea Sayar, Gerente de Educação e Desenvolvimento Sustentável do Sistema Ocemg, afirmou: “O Sescoop tem sido um divisor de águas na capacitação dos gestores, empregados e dirigentes das cooperativas mineiras. A qualidade dos programas desenvolvidos nos coloca em uma posição de vanguarda no processo de
formação do público cooperativista.” 145

143 INFORMATIVO CooperAção, Ano XV, nº 319, maio de 2018. p. 6,7.
144 INFORMATIVO CooperAção, Ano XV, nº 316, maio de 2018. p. 6,7.
145 INFORMATIVO CooperAção, Ano XVI, nº 330, abril de 2019. p. 6,7.
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Além do PDGC e do Lidercoop, este último em
parceria com a Fundação Dom Cabral, destacam-se
também o MBA em Formação de Agentes em Cooperativas (Ópera), em cooperação com o Sebrae-MG; a
Faculdade Unimed; e demais cursos com outras universidades. Vários programas também sobressaem,
“como o Prodecoop, para os segmentos de Saúde,
Agropecuário e Crédito, bem como os Encontros Profissionais de Gestão de Pessoas, de Contabilidade,
RH, Tecnologia da Informação, Comunicação, Jurídico e o alinhamento com as boas práticas de gestão
para centenas de pessoas anualmente. O mesmo
acontece com outras iniciativas, como o Programa
de Desenvolvimento Econômico-Financeiro (GDA),
Programas de Formação de Dirigentes de Cooperativas (Formacoop) e Programa de Capacitação de Conselheiros de Cooperativas de Crédito (Formacred).
Como disse Alexandre Gatti Lages, superintendente
do Sistema Ocemg, ‘Em todas as suas atividades, o
Secoop/MG prima pela inovação e pelo compromisso
com o desenvolvimento do negócio cooperativo. Por
isso, recebemos com frequência inúmeros grupos de
faculdades e organizações de cooperativas de outros
estados interessados em conhecer nossas atividades
e metodologias’.”146
De acordo com o presidente Ronaldo Scucato: “Todas as ações são realizadas com transparência
e ética. As cooperativas são as grandes fiscalizadoras
da aplicação dos recursos que mantêm as atividades
e programas dos Sescoop/MG em andamento.”147
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146 Idem.
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Ópera - superintendente do Sebrae/MG, Afonso Maria Rocha, presidente do Sistema Ocemg, Ronaldo Scucato;
Superintendente do Sistema Ocemg, Alexandre Gatti Lages. Foto: Acervo Ocemg.
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Seminário Jurídico - 2019. Foto: Acervo Ocemg.
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SOMOSCOOP
Esse movimento, lançado pelo Sistema OCB e já consolidado no Sistema Ocemg, teve seu início em
2015, a partir de diagnóstico que indicou a “necessidade de dar mais visibilidade ao cooperativismo, ampliar o
conhecimento de suas ações, ramificações, serviços ofertados e unir o cooperativismo em todo o país.” Ronaldo Scucato, presidente da Ocemg, declarou: “O movimento SomosCoop é uma ação que aumenta o orgulho
de ser cooperativista e reforça o sentimento de pertencimento ao nosso modelo de negócios, reafirmando a
importância do segmento para o Brasil. Difundir o cooperativismo é a nossa missão, mostrar para as pessoas
o quanto somos fortes, atuantes e equilibrados. A intenção é que todos abracem esse movimento, engajando
cooperados, colaboradores, vizinhos e sociedade, mostrando que somos mais que um modelo de negócios.” 148
No dia 19 de janeiro de 2018, a campanha foi apresentada para 70 pessoas na Casa do Cooperativista
Mineiro. “Durante a apresentação, a Gerente de Comunicação, Juliana Gomes, representante do Estado no
Conselho Nacional de Comunicação da OCB, detalhou o conceito aos participantes. ‘O SomosCoop é sobre unir
as pessoas que acreditam no cooperativismo para fortalecer essa causa. É conectar cooperativas, cooperados,
colaboradores, para torná-lo conhecido e reconhecido. Acima de tudo, é um marco para nossa comunicação,
porque apresenta conteúdos que unificam a imagem do setor’.” 149
No XX Encontro de Comunicação das Cooperativas de Minas Gerais, no dia 26 de abril de 2018, na sede
do Sistema Ocemg, a especialista em Marketing e Inovação, Martha Gabriel, falou da importância de dar visibilidade aos serviços realizados, à forma como são feitos, dentro da mesma ideia do SomosCoop. Participaram 80
pessoas das cooperativas. O sistema Ocemg foi o primeiro a receber o workshop, disse a Gerente de Comunicação do OCB, Daniela Lemke: “É uma grande satisfação iniciar os trabalhos aqui. Preparamos tudo pensando
como se estivéssemos no lugar de vocês, como comunicadores que atuam nas cooperativas.”150
No XXI Encontro Estadual de Comunicação das Cooperativas de Minas Gerais, realizado no dia 23 de
abril de 2019, na sede da entidade, o presidente Ronaldo Scucato reforçou a importância de dar mais visibilidade para que as cooperativas mostrem o que estão fazendo pela sociedade nas comunidades em que atuam.
Participaram do evento 60 comunicólogos, num encontro em que puderam trocar experiências, alinhar conhecimentos, compartilhar experiências, ideias e desafios ao mesmo tempo em que propuseram definir caminhos
para a expansão da atividade. “Segundo a Gerente de Comunicação do Sistema Ocemg, Juliana Gomes, o intuito
do evento foi promover o fortalecimento e o debate sobre como o setor pode se posicionar de forma cada
vez mais assertiva no mercado.”151Sobre comunicação interna, a especialista em endomarketing, Analisa Brum
afirmou: “O endomarketing é um instrumento que começa dentro da instituição e reflete fora dela. É muito importante trabalhar a identidade das empresas internamente.”152 A professora da Fundação Dom Cabral, Maria
Flávia Bastos, complementou: “O que vai sobrar dessa nova geração robotizada e tecnológica são as soluções
humanas. E esse é o diferencial cooperativista.”153
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148 INFORMATIVO CooperAção, Ano XV, nº 316, maio de 2018. p. 6,7.
149 Idem.
150 INFORMATIVO CooperAção, Ano XV, nº 319, maio de 2018. p. 4.
151 INFORMATIVO CooperAção, Ano XVI, nº 331, maio de 2019. p. 4.
152 Idem.
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MISSÕES
INTERNACIONAIS
As missões internacionais reafirmam a universalidade do cooperativismo, uma ideologia sem fronteiras
e necessária. Cabe em qualquer país e, cada vez mais, ocupa novos espaços, tornando fundamental a manutenção da rede cooperativista e a criação de intercâmbios colaborativos. “Uma oportunidade de mostrar aos
jovens do mundo inteiro como a força da cooperação é fundamental para melhorar a vida das pessoas.” 154, Em
novembro de 2019, a Ocemg esteve presente no Centenary Conference of the Cooperative College, em Rochdale, Inglaterra. Com palestrantes do mundo inteiro, a conferência explorou o que torna a educação cooperativa
única e analisou como ela pode oferecer soluções para diversos problemas da sociedade.” 155
Na ocasião, o Sistema Ocemg apresentou o Dia de Cooperar (Dia C) ao público, demonstrando como
o programa beneficia milhares de pessoas, ano após ano, no Brasil. Criado em Minas Gerais, por iniciativa do
Sistema Ocemg, o Dia C, considerado o maior programa cooperativista do voluntariado d Brasil, hoje acontece
em todos os Estados da Federação, por meio da parceria com o Sistema OCB e está alinhado aos 17 Objetivos
de Desenvolvimento Sustentável (ODS), propostos pela Organização das Nações Unidas (ONU).156
Nessa missão o Sistema Ocemg foi a única entidade cooperativista brasileira a participar do evento e a
apresentação do Dia C, que tem chamado a atenção dos cooperativista e autoridades ao redor do mundo, ficou
a cargo do Superintendente Alexandre Gatti Lages.

S

154 INFORMATIVO CooperAção, Ano XVI, nº 338, dezembro de 2019. p. 10.
155 Idem.
156 Idem.
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Alexandre Gatti Lages apresentou o Dia C no evento comemorativo ao centenário do Co-operative College, em Rochdale,
em 2019. Foto: Acervo Ocemg.
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OS
NÚMEROS
DE 2019
A 14ª edição do Anuário de Informações Econômicas e Sociais do Cooperativismo Mineiro, 2019, trouxe
na mensagem do presidente uma síntese dos números. “Os dados apresentados nesta publicação confirmam a
pujança do segmento no Estado, que cresce e prospera a despeito do cenário pouco vigoroso do país. Também
em 2018 as cooperativas mineiras registraram desempenho positivo e seguiram avançando em suas diversas
frentes de atuação. A contribuição do setor para o desenvolvimento econômico e sustentável, com geração de
benefícios sociais, está categoricamente demonstrada nesta publicação. No Estado, 24,8% da população está
envolvida com o cooperativismo. A participação do segmento no PIB subiu para 9%, crescimento de 14,9% na
movimentação econômica, com registro de R$ 53,6 bilhões. Em Minas Gerais, somos 771 cooperativas que
contemplam mais de 1,7 milhão de cooperados e 43,4 mil empregados diretos, um crescimento de 9,8% tanto
em números de cooperados quanto de empregados. Este é o ambiente que queremos para o futuro, de crescimento, desenvolvimento e sustentabilidade. Seguimos trabalhando juntos para fazer de Minas e do Brasil um
lugar com melhores oportunidades e resultados para todos.” 157
Em 2019, a Ocemg realizou 245 visitas técnicas, cinco sessões do Cine Ocemg para um público de quase
mil espectadores, e cinco oficinas de cooperação. O Programa de Gestão das Cooperativas (PDGC) contou com
272 cooperativas, e o Programa de Acompanhamento Financeiro de Cooperativas (GDA) beneficiou 130 cooperativas. “As cooperativas mineiras mais uma vez mostraram a sua força, dedicação ao se destacarem no Prêmio
SomosCoop Excelência em Gestão, das 56 melhores cooperativas brasileiras, 28 foram mineiras, colocando
mais uma vez o estado em destaque, com o maior número de premiadas.” 158

S

157 ANUÁRIO de Informações Econômicas e Sociais, edição 2019.
158 INFORMATIVO CooperAção, Ano XV, nº 338, dezembro de 2019. p. 2.

150

Projeto livro Ocemg.indd 150

01/10/2020 14:52:35

Ocemg 50 Anos-1970-2020

151

Projeto livro Ocemg.indd 151

01/10/2020 14:52:38

152

Projeto livro Ocemg.indd 152

01/10/2020 14:52:43

Ocemg 50 Anos-1970-2020

Lançamento do Anuário - 2019. Foto: Acervo Ocemg.
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MULHERES
NO
COOPERATIVISMO
No editorial de março de 2020, do Informativo Cooperação, o presidente do Sistema Ocemg, Ronaldo
Scucato, deu destaque à participação das mulheres no cooperativismo, evocando o nome da primeira mulher
no segmento ainda na iniciativa pioneira na Inglaterra. “Em 1844, a Sociedade Equitativa dos Pioneiros de
Rochdale iniciou esse legado e difundiu valores e princípios que vigoram até hoje, incluindo a igualdade e
adesão voluntária e livre, que rejeita qualquer discriminação. A tecelã Eliza Brierley se destacou tornandose a primeira mulher a participar ativamente como membro da cooperativa, abrindo caminho para outras
cooperativistas. Brierley simboliza a reverberação das mulheres que escolhem as cooperativas como ambiente
de trabalho, justamente porque acreditam nelas como modelo de negócio democrático e inclusivo. Vale a pena
destacar outras mulheres que também trouxeram grandes contribuições para o segmento, como a inglesa
Pauline Green, que em 2009 foi eleita a primeira mulher a ocupar o cargo de presidente da Aliança Cooperativa
Internacional (ACI), e a uruguaia Graciela Fernández, que hoje preside a mais importante entidade cooperativa
das Américas. A participação feminina é preponderante e aumentou significativamente nas últimas décadas.
No cooperativismo brasileiro não é diferente. Seja como dirigentes, colaboradoras ou cooperadas, elas têm
sido protagonistas nesse universo.” 159 Em Minas, as mulheres representam 50% do quadro de empregados
das cooperativas,14,8% são dirigentes e 63 delas ocupam a presidência, segundo o Relatório de Informações
Econômicas e Sociais, edição 2020. “Em Minas, dos 1.738.917 cooperados, 29,2% são mulheres e, quando se
trata dos 43.425 empregados do segmento, as mulheres representam 51%, frente a 49% de homens. Ao longo
da história, as cooperativas impulsionaram o empoderamento feminino, inclusive destacando a temática do Ano
Internacional do setor de 2010, proposta pela ACI, inteiramente a elas.” 160
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Pauline Green, que em 2009 foi eleita a primeira mulher a ocupar o cargo de presidente da Aliança Cooperativa Internacional
(ACI). Foto: Acervo Mundocoop - http://www.mundocoop.com.br/destaque/cooperativismo-rumo-a-2020.html/attachment/pauline-green.
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Encontro de mulheres cooperativista do Sistema Ocemg. Foto: Acervo Ocemg.
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CONTEXTO ATUAL
DO COOPERATIVISMO
Desde 1988, o Brasil, por meio da Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB), integra a Aliança
Cooperativa Internacional (ACI), um organismo não governamental formado por 272 federações e confederações de cooperativas de 94 países. O principal órgão de representação do cooperativismo no mundo também
participa da Organização das Nações Unidas (ONU). Em 1995, o brasileiro Roberto Rodrigues, ex-presidente
da OCB, foi eleito o primeiro não europeu a presidir a Aliança Cooperativa Internacional (ACI). Este fato foi um
reconhecimento ao trabalho cooperativista executado no Brasil e deu maior visibilidade às cooperativas brasileiras, além de contribuir para o desenvolvimento no cooperativismo no país. O Brasil lidera na agricultura, no
agronegócio – nós somos campeões da soja, dos cítricos, do milho, uma série de grãos, café –, então, o cooperativismo
tem sido olhado com uma certa diferenciação e, inclusive, mesmo antes de o Roberto Rodrigues ser eleito e ocupar a
presidência da ACI, nós já tínhamos representação no Conselho da entidade, que era Américo Utumi, de São Paulo, e
lá ele foi conselheiro por muitos anos, disse o presidente Ronaldo Scucato.
Atualmente, o brasileiro Onofre Cezário Filho, presidente do Sistema OCB/MT, integra o Conselho de
Diretores da ACI, responsável pelas decisões da entidade, juntamente com representantes da Argentina, Bulgária, Itália, Coreia do Sul, Rússia, Austrália, Estados Unidos, Canadá, França, Japão, Cingapura, Suécia, Índia e
Finlândia.
A ACI Américas, sediada na Costa Rica, foi criada em 1990, com a missão de “promover o reposicionamento do modelo cooperativo no novo cenário econômico, social e comercial das Américas, apoiando as organizações filiadas a difundir e a defender a identidade cooperativa, promovendo negócios e desenvolvendo os
recursos humanos de suas associadas.”
Em entrevista ao Informativo Cooperação, de julho de 2019, Ariel Guarco, argentino, o segundo latino-americano à frente da ACI, falou sobre a importância do sistema cooperativista para o desenvolvimento,
especialmente nos lugares em que está enraizado, e do apoio da ACI às cooperativas: “As cooperativas são
chamadas a aprofundar a integração setorial e regional, bem como fortalecer as organizações nacionais. Na
ACI reforçamos essa orientação e, ao mesmo tempo, buscamos consolidar a ideia de que as cooperativas são
empresas enraizadas em seus territórios, preocupadas com suas comunidades e protegendo o meio ambiente.
O Papa disse, em mais de uma oportunidade, que as cooperativas são importantes para expandir uma cultura
de solidariedade e colocar o ser humano no centro das atenções, frente à cultura do consumo, própria dos
sistemas centrados na simples acumulação e concentração da riqueza.”
O vice-presidente da Ocemg, Luiz Gonzaga Viana Lage, sobre as cooperativas em cidades pequenas,
enraizadas na comunidade, falou que costumam ser a única opção de desenvolvimento do lugar na prestação
de serviços: Em muitas cidades pequenas e que não têm uma agência bancária, são as cooperativas que dão o
suporte financeiro. Se lá não estivessem, as pessoas não teriam oportunidade de fazer suas movimentações financeiras bancárias. Muitas vezes acontece que a chegada de cooperativas de crédito afasta os bancos, porque
eles vão perdendo correntistas e avaliam não valer a pena permanecer naquela praça.
Os números do cooperativismo em nível mundial são animadores, vêm crescendo ano a ano e se mostram mais fortes nas economias consolidadas, onde o sistema capitalista evoluiu incorporando aspectos sociais
e de solidariedade como fatores de desenvolvimento. São economias mais maduras. Os principais exemplos
são encontrados na Europa, especialmente na Alemanha, na Bélgica, Espanha, França, Holanda e Portugal. Merecem destaque, também, as experiências americana, canadense e japonesa.
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Atualmente são 1,2 bilhão de cooperados em todo o mundo, 3 milhões de cooperativas com 280 milhões de colaboradores. As 300 maiores cooperativas do mundo têm um faturamento de US$ 2,1 trilhões, e
as cooperativas de consumo, atacado e varejo têm, ao redor do globo, 421 mil escritórios e pontos de venda.
Cooperativas de trabalho dão oportunidades a 11,1 milhões de associados. “Esses resultados existem porque
temos uma visão de longo prazo para o crescimento, considerando a sustentabilidade para tudo e para todos.
Estimulamos a cultura da confiança entre as pessoas, além de representarmos uma força de trabalho mais feliz
e disposta para toda a sociedade.”
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O
CENÁRIO
BRASILEIRO
No Brasil, segundo dados do Anuário de Informações Econômicas e Sociais do Cooperativismo Mineiro,
edição 2020, existem 6.828 cooperativas distribuídas em todos os estados, sendo a maior concentração nas
regiões Sul e Sudeste. Enquanto o Sudeste tem uma concentração maior de cooperativas, 2.437, a região Sul
tem 910, mas congrega 7.077.863 cooperados, enquanto o Sudeste tem 5.456.418 cooperados. O número
de empregados é muito maior no Sul do que no Sudeste, 226.401 contra 129.508. Em Minas Gerais, são 771
cooperativas registradas no Sistema Ocemg, ou seja, 11,3% das cooperativas brasileiras estão em solo mineiro.
Naturalmente a presença cooperativista é mais forte no Centro-sul do que no Centro-oeste, Norte e Nordeste.
Isso é uma característica de formação populacional, com a presença europeia mais no Sul do que em outras
regiões brasileiras, com a presença maior dos alemães, dos franceses, dos italianos e, no caso de São Paulo, dos
japoneses e de outros povos asiáticos e italianos. Esses imigrantes trouxeram culturas imersas de capital social.
Muitos vieram para o Brasil fugindo de guerras, da miséria, e trouxeram uma cultura de organização.
Na atualidade, o Brasil conta com 43,7 milhões de homens e mulheres envolvidos, direta ou indiretamente, com o cooperativismo, considerando-se as famílias dos 14,6 milhões de cooperados. Do campo às grandes cidades, as cooperativas atuam em diversos setores da economia, como da Agropecuária, do Transporte,
do Crédito, do Trabalho, da Saúde, da Habitação, da Educação, do Consumo e em demais ramos.
Dessas cooperativas, 125 exportam ou importam de forma direta, sendo as exportações mais significativas. Sabendo das oportunidades que o mundo guarda, cada vez mais cooperativas brasileiras se internacionalizam, seja para fornecer seus produtos a consumidores estrangeiros, seja para comprar mercadorias
necessárias para seus negócios.
Na leitura do superintendente Alexandre Gatti Lages, ainda temos que evoluir muito se comparamos
o Brasil com outros países. Nosso cooperativismo ainda é incipiente se comparado com países como Estados
Unidos, em que mais de 50% da população americana está associada a uma cooperativa de crédito. No Japão,
na Alemanha, esses números são maiores. Nós ainda temos muito a evoluir, temos muito a crescer. Hoje, no
Brasil, nós estamos falando 14,6 milhões de associados de cooperativas para uma população de 220 milhões,
então, ainda não chegamos a 10% da população.
De acordo com Ariel Guarco, presidente da ACI, em entrevista concedida ao Informativo Cooperação de
julho de 2019, “o cooperativismo no Brasil é um movimento muito grande e tem todas as condições para seguir
crescendo. É muito importante continuar promovendo a integração dentro do país e construir cada vez mais
opções cooperativas para as pessoas que ainda não fazem parte do sistema. Fundamentalmente, abrir espaços
para a participação dos jovens. Devemos ser capazes de convidá-los a fazer parte de um modelo econômico
e social com princípios e valores, onde também podem se realizar profissionalmente e aplicar todos os seus
conhecimentos sobre as novas tecnologias.”
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World Coop Management (WCM), um dos maiores eventos focados na gestão das cooperativas, realizado em 2019, em
Belo Horizonte, com o patrocínio do Sistema Ocemg. Foto: Acervo OCB.
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A POSIÇÃO DE
MINAS GERAIS
A pujança do cooperativismo está confirmada na 15ª edição do Anuário de Informações Econômicas
e Sociais do Cooperativismo Mineiro, publicação que registra o crescimento econômico do setor pelo sexto
ano consecutivo, com a expressiva participação de 9,6% no Produto Interno Bruto (PIB) de Minas Gerais. “As
756 cooperativas adimplentes com o Sistema Ocemg geraram R$ 1,7 bilhão em tributos em 2019, movimentando R$ 60,8 bilhões – crescimento de 13,3% em relação a 2018, quando foram registrados R$ 53,6 bilhões.
O segmento confirmou um crescimento de 5% no quadro funcional, superando a marca de 45 mil pessoas
empregadas – gente que trabalha e coopera diuturnamente pelo desenvolvimento do Estado e do país. O cooperativismo mineiro segue crescendo e ampliou em 10% o número de cooperados, o que equivale a 200 mil
novos membros, totalizando 1,9 milhão de pessoas. Os dados aqui apresentados são robustos e demonstram
um segmento forte e consolidado. Assim, envolvendo cada vez mais mineiros, gerando renda para as pessoas e
oportunizando os melhores serviços para os cooperados e para a sociedade, que seguem fazendo a diferença
para a transformação socioeconômica de Minas e do país.”
Em Minas Gerais, chegamos a 9,6% do PIB do estado. É um valor expressivo que vem subindo ano após
ano. Nós já estamos nos aproximando quase do percentual do PIB da indústria, que gira em torno de 12%. O
café, por exemplo, chega a quase 50% da produção do estado e o leite a 19%. O número de empregados cresce
ano após ano. Nós já chegamos a quarenta e cinco mil. É um crescimento significativo. No cenário de desemprego crescente no Brasil inteiro, a cooperativa está na contramão, está contratando, aumentando a sua força
de trabalho em 10%. É um número que tem que ser celebrado.
De acordo com a nova classificação definida pela OCB, que passou a valer em 2020, as cooperativas
se enquadram em: Agropecuário, Crédito, Consumo, Transporte, Saúde, Infraestrutura, Serviços, Trabalho e
Produção de bens. Em Minas, 86,2% delas são dos setores Agropecuário, Crédito, Transporte e Saúde; e 98,7%
dos cooperados se concentram nos ramos de Crédito, Agropecuário, Consumo e Saúde.
Segundo o mesmo Anuário, 85,2% dos dirigentes das cooperativas são homens e 14,8% , mulheres, e a
maioria têm Ensino Superior completo, Pós-graduação, Mestrado ou Doutorado. Do total de trabalhadores das
cooperativas, 44,2% têm Curso Superior completo, Pós-graduação, Mestrado ou Doutorado. Aqueles com Ensino
Médio e Superior incompleto somam 39,2%, enquanto 11,4% têm Ensino Fundamental ou Médio incompleto. Por
outro lado, os que não têm grau de escolaridade ainda somam 5,3%.
O segmento cooperativista emprega 7.615 trabalhadores terceirizados, e as cooperativas do Estado
empregam um total de 53.207 trabalhadores, entre diretos e indiretos. E, no que se refere à remuneração dos
empregados das cooperativas mineiras, o salário médio, em 2019, ficou em R$ 2.495,08, superior à média de
R$ 1.822,00 dos salários pagos pelo setor privado no mercado, ou seja, uma diferença de 36,9%.
As cooperativas mineiras tiveram um ótimo desempenho nos últimos cinco anos. Houve um crescimento de 59% em 2015, quando o setor faturou 38,3 bilhões; e em 2019, esse volume subiu para 60,8 bilhões de
reais. As sobras, no ano de 2019, somaram R$ 1,7 bilhão, um crescimento de 84,2% em relação ao ano anterior.
As cooperativas mineiras apresentaram um crescimento de 62,7% nos últimos cinco anos, em seu patrimônio
líquido, evidenciando a solidez das cooperativas. O patrimônio líquido é formado pelas quotas-partes dos cooperados, sobras do exercício, fundos e reservas estatutários.
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O vice-presidente da Ocemg, Luiz Gonzaga
Viana Lage, fez uma leitura desse cenário: “Minas Gerais
é muito tradicionalista. O povo é muito focado na sua
região, na sua cidade, não abre mão muitas vezes do
progresso, sabe que precisa melhorar, muitas vezes
não melhora por falta de percepção das necessidades
que o mundo moderno exige. A Ocemg está fazendo
de tudo, principalmente na área de treinamento.
Nós temos funcionários de cooperativas que estão
há vinte anos trabalhando da mesma forma, sem se
modernizar. Os tempos são outros, partimos para
a era digital, não podemos ficar com um arcabouço
antigo, defasado, nestes tempos modernos. Eu acho
que Minas Gerais vai crescer muito mais do que está
crescendo. Já está muito maior em vários segmentos
que estão se modernizando. O Setor de Saúde é um
exemplo, está muito adiantado, é um dos melhores
do Brasil. Vamos juntos celebrar as conquistas,
resultados e, principalmente, a força desta instituição
e do cooperativismo como setor que impulsiona o
crescimento socioeconômico; afinal, cada cooperativa
que participa lado a lado na Ocemg é protagonista
dessa história que ano a ano se renova.”

S

Vista geral Belo Horizonte-MG - Foto: Pedro Vilela/MTur.
http://www.turismo.gov.br/%C3%BAltimas-not%C3%ADcias/11188-mtur-disponibilizaimagens-de-minas-gerais-para-uso-gratuito.html
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O

mundo está perplexo diante da pandemia que se instalou, a partir da descoberta da Covid-19, em
dezembro de 2019 e que, em menos de três meses, alcançou todos os continentes, instalando-se em
uma enorme quantidade de países. A doença causou mortes e consequências ainda imprevisíveis, en-

tre elas a desorganização no sistema econômico e social.
Fato semelhante, ainda na memória e na história, foi a Gripe Espanhola em 1918, que levou à morte
cerca de 50 milhões de pessoas, 2,7% da população mundial, segundo a Biblioteca Nacional dos EUA. Houve, ao
menos, 500 milhões de contaminados no mundo, o que correspondia a 1/3 da população da época. No Brasil,
morreram aproximadamente 35 mil pessoas de uma população entre 28 e 30 milhões, segundo estimativas do
IBGE, inclusive o presidente da república Rodrigues Alves, que foi eleito, mas não chegou a tomar posse.
No contexto da pandemia do coronavírus, certamente muitas empresas sucumbirão, outras tantas enfrentarão um ambiente adverso, dada a retração econômica e as mudanças que precisarão fazer, em seus
protocolos, para sobreviverem. Talvez o cooperativismo seja o segmento da economia que vá sofrer menos
que todos os outros, isto porque está baseado em princípios humanos, em cooperação entre grupos sociais,
princípios que diferem da competição acirrada e do individualismo, voltados exclusivamente para o lucro e não
para o bem-estar social.
O futuro sonhado, no final de 2019 e início de 2020, certamente será revisto. No Brasil, talvez a situação seja mais complicada dada a fragilidade do momento econômico e social que o país atravessa: economia
em queda, PIB negativo imprevisível e má distribuição de renda. Os pequenos empreendedores e a economia
informal serão os mais atingidos e o comprometimento com o dia de amanhã estará seriamente ameaçado. O
presidente da OCB, Márcio Freitas, afirmou: “Estamos vivendo um momento de grandes desafios, e, também de
oportunidades para firmar a imagem do cooperativismo como propulsor do desenvolvimento humano, e o Dia
de Cooperar acontecerá nesse sentido.”
Diante desse quadro de pandemia, “mais uma vez, as cooperativas saíram na frente e se mobilizaram
para transformar a realidade das regiões em que trabalham. O Dia C incentivou a criação de mais projetos
nesse sentido.” A fala do presidente do Sistema Ocemg, Ronaldo Scucato, sintetiza o direcionamento do Dia de
Cooperar (Dia C) este ano, pautado por ações contra a disseminação do vírus e de melhoria nas comunidades
atingidas, bem como por ações próprias de prevenção. A proposta foi que as Unidades Estaduais e cooperativas
assumissem o protagonismo do desenvolvimento local por meio da cooperação, propondo projetos que
ajudassem na prevenção da disseminação do vírus ou no cuidado com as instituições de saúde das cidades,
ou ainda na recuperação da economia da região, além da manutenção do bem-estar da população. Tudo isso
seguindo as recomendações da Organização Mundial de Saúde no sentido de evitar aglomerações, por exemplo.
Essas orientações foram consideradas na elaboração das ações pelas cooperativas.
Até que a pandemia passe, os cursos presenciais foram suspensos no Sistema Ocemg; as alternativas,
via Web, estão sendo disponibilizadas pelo canal Youtube e também por outras plataformas, por meio das
programações de Webinars do Sistema, cursos, visitas e mentorias on line, abordando conteúdos essenciais e
exclusivos ao setor.
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Webinar Sistema Ocemg 2020. Samuel Flam, médico, especialista em cardiologia e presidente da Unimed-BH), Carlos
Arruda, professor de Inovação e Competivididade e responsável pelo Núcleo de Inovação e Empreendedorismo da FDC.

Vivemos um momento de transição que deverá levar a sociedade a repensar o seu modo de vida, de
consumo, colocando na ponta questões, como sustentabilidade, individualismo, processo de produção, distribuição e comercialização. Mesmo sem contar com esse contexto pandêmico, a Ocemg já estava pensando o futuro
com premissas semelhantes. Nós estamos entrando em uma outra linha, junto com a cooperativa e a comunidade:
nós vamos promover o desenvolvimento sustentável por meio da economia criativa. Vamos levar para as comunidades oficinas vinculadas ao teatro, oficinas de cenarista, cinegrafista, técnico de iluminação e de som, roteirista, ator,
músicos, figurinista, corte e costura. Essas oficinas os ajudarão a desenvolver competências através da arte. Quer dizer,
eles poderão criar suas peças e fazer as apresentações por aí afora. Isso vai ser nosso piloto este ano, e a nossa intenção é que, a partir do ano que vem, isso se alastre para o estado todo. Isso é também trabalhar o desenvolvimento
através da economia criativa, disse Andrea Sayar.
Outro projeto pretende levar felicidade às cooperativas e suas comunidades. É o FIC – Felicidade Interna
do Cooperativismo. Ele foi inspirado no modelo FIB – Felicidade Interna Bruta, que ao invés de mensurar o progresso considerando apenas o crescimento econômico, baseia-se, também, no princípio de que o desenvolvimento de
uma sociedade ocorre a partir do equilíbrio entre os fatores emocional e material. “Quatro pilares - O FIC – Felicidade
Interna do Cooperativismo se baseia em quatro pilares do FIB: promoção de um desenvolvimento socioeconômico
sustentável e igualitário; preservação e promoção dos valores culturais; conservação do meio ambiente natural; e o
estabelecimento de uma governança em consonância aos princípios e valores do cooperativismo.” Quando eu tomei
consciência do que era o FIB – Felicidade Interna Bruta – mudei meu modo de pensar. Esse projeto foi criado no Butão por seu “ex” primeiro-ministro, e ele está vindo para o nosso encontro neste ano. Ele vai falar disso aqui. Quando
desenvolveu esse indicador de felicidade, o que ele via? O país pode ter um PIB que demonstra a sua riqueza, mas não
pode dizer que ele é próspero e feliz. Você pode cortar todas as árvores da Amazônia e vendê-las amanhã, o PIB do
Brasil vai subir muito. A partir do ano seguinte, acabou a população amazônica e tudo foi transformado em deserto.
Então, o PIB sozinho não diz nada. Para você garantir um país próspero, um país sustentável, você tem que juntar
o PIB e o FIB. O FIB tem nove dimensões que são pesquisadas, entre elas o engajamento social e a auto governança.
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O que torna aquele país feliz? O Sescoop Nacional pegou esse projeto e o adaptou. O que adianta a cooperativa ter indicadores fantásticos, se ela não consegue gerar felicidade? Então, a ideia para o monitoramento é que ele olhe aqueles
indicadores, a Ocemg entra com capacitação e, assim, aumentamos o desempenho das pessoas sem esquecer desse
outro lado. Vamos trabalhar as nove dimensões, e cada indivíduo responderá a um questionário com quase duzentas
perguntas, por meio do qual ele poderá estabelecer seu plano individual para aumentar o seu nível de felicidade. Quando você soma o resultado de A mais o resultado de B, mais o resultado de C, gera o índice da cooperativa. A gente não
expõe o indivíduo. A gente gera o indicador global da cooperativa. E, de acordo com aquele indicador, a cooperativa
desenvolverá o seu plano estratégico de desenvolvimento humano, explicou Andrea Sayar.
No primeiro Editorial do Informativo Cooperação, em 2020, escreveu o presidente Ronaldo Scucato:
“Quando um ano inicia é bom olhar para trás e dizer: ‘O ano passado’, é como se tivéssemos atravessado um rio
e deixado tudo na outra margem. Porém, o passado está apenas no tempo, ele se personifica nos resultados
alcançados e é desfrutado no presente, momento este que trabalhamos para que os feitos se perpetuem. Entre
o ano novo e o velho, saudamos os dois tempos e seguimos focados no presente, alçando voos mais altos e
vislumbrando um futuro vindouro. O Sistema Ocemg entrou em 2020 com novos projetos e uma agenda cheia
de ações, e, no que depender do nosso trabalho, a nossa atuação será criteriosa. (...) O ano de 2020 é especial,
pois celebramos os 50 anos da Ocemg, e vamos exaltar este marco lembrando a trajetória da entidade, reiterando o compromisso com o desenvolvimento do cooperativismo mineiro. Ao longo de meio século, fomos
conquistando o nosso espaço, ganhando voz e vez para representar e defender os interesses das cooperativas.”
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“COOPERATIVISMO
É A ÚNICA SAÍDA
PARA A HUMANIDADE”
“Certa vez Carlos Drummond de Andrade registrou ‘o último dia do ano não é o último dia do tempo,
outros dias virão. O último dia do tempo não é o último dia de tudo’. Na certeza de que o tempo não pode ser
interrompido, estamos preparados para adentrarmos 2020. E este é o momento de pegarmos nossa bússola
interior e apontá-la para uma nova direção, assumindo o término de uma caminhada para avançar rumo a novos
horizontes.”
Esse trecho do Editorial do Informativo Cooperação, de janeiro de 2020, assinado pelo presidente da
Ocemg, Ronaldo Scucato, talvez diga muito do que toda a sociedade brasileira e mundial vive hoje, diante da
pandemia que rapidamente tirou a humanidade do eixo e do seu lugar de conforto, ainda que seja este um
conforto controverso, diante de tantas desigualdades e desumanidades mundo afora. Como bem disse Ronaldo,
parafraseando Cazuza, “o tempo não para” e agora, mais do que nunca, é o momento de apontar a bússola para
uma nova direção, e seguir no rumo de novos horizontes.
Talvez essa pandemia seja um sinal que aponte para uma mudança de paradigma, que revele novas relações sociais, econômicas, em um ambiente sustentável e, nesse quesito, a inspiração baseada na cooperação
pode ser a opção mais humanizada, mais produtiva, equilibrando, de maneira mais igualitária, a distribuição da
riqueza gerada nos processos de produção. Talvez a solidariedade que renasce e se prolifera nesse momento
crítico possa abrir janelas de maneira a repensar a economia, não somente a partir de números, mas também do
bem-estar social, de uma economia solidária, como bem praticam as cooperativas e a Ocemg.
Segundo o Censo Global de Cooperativas e a Organização Internacional de Cooperativas de Indústria
e Serviços, o mundo conta com 1,1 bilhão de cooperados, 2,6 milhões de cooperativas, 250 milhões de colaboradores e US$ 3 trilhões em faturamento anual. Existe 1,2 milhão de cooperativas do ramo agro no mundo; as
cooperativas de crédito geram 2,5 milhões de empregos em tempo integral; as cooperativas de consumo, atacado e varejo têm, ao redor do mundo, 421 mil escritórios e pontos de venda; e as cooperativas de trabalho dão
oportunidade a 4,4 milhões de cooperados.
Sinais de uma mudança econômica já vêm há muito sendo costurados, pensados e sentidos em muitas
sociedades, diante da deterioração dos sistemas vigentes. Não é mais sustentável que a riqueza se mantenha
acumulada em poucas mãos, enquanto muitos não têm o mínimo para a sobrevivência. Gianluca Salvatori, ao falar sobre o movimento cooperativista, sinalizou: “Na Europa, dependendo do lugar e dos efeitos da crise de 2008,
o paradigma do desenvolvimento econômico que dirigia nossas economias há cerca de 30 anos passou por
profundas mudanças, afetando, inclusive, os lucros das grandes corporações. Tivemos que repensar muita coisa
e foi um processo que envolveu as universidades, as políticas públicas e os próprios atores da arena econômica.
O que vemos hoje é uma mudança de atitude que valoriza o trabalho coletivo. É aí que as cooperativas entram.
Elas têm atualmente mais atenção da opinião pública, porque há mais sensibilidade para olhar essa forma de
organização econômica. O que temos observado é que as corporações tradicionais não estimulam valores nas
pessoas, apenas competição. Ao mesmo tempo, as cooperativas cresceram em termos de geração de emprego,
em indicadores, como o índice de retenção, e passaram a ter um papel essencial como resposta às questões
sociais por mostrarem que é possível produzir respeitando os recursos naturais.” O momento das cooperativas
é agora. Elas precisam continuar mantendo sua dinâmica de valorizar a atitude favorável das pessoas em direção
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a seus ideais, seus projetos, sempre de um jeito cooperativo de fazer as coisas. Nós acreditamos que as cooperativas têm a chance de crescer muito mais, bastando, para isso, ampliar sua capacidade de reação frente às novas
demandas sociais.
De certa maneira, também o Senador Antônio Anastasia compartilha desses ideais cooperativistas e
acredita neles, ao dizer: Eu fico muito feliz de acompanhar o êxito do cooperativismo no Brasil e em Minas Gerais
em especial. É um movimento importante, é um movimento solidário, é um movimento que é do capitalismo,
mas ao mesmo tempo tem dentro dele alguns princípios de sensibilidade social. É um movimento que, a cada
dia, tem que ser mais fortalecido, mais conhecido do que já é. É uma forma muito positiva de nós presenciarmos
as atividades econômicas com uma visão social, que é importante.
Talvez, na nova ordem a surgir no pós-pandemia, o cooperativismo possa ser um braço, da maior importância, da sociedade produtiva colaborativa. Isto porque “o cooperativismo tem a responsabilidade de dar
algumas respostas à sociedade, não diretamente as de cunho político, mas associadas ao desenvolvimento, ao
crescimento e à transformação (...) Estamos na situação ideal para recriar um novo tecido social. Nossa sociedade
está perdendo a cola que junta as pessoas, que estão perdendo seus ideais, sua vontade de trabalhar por um
ideal comum. As cooperativas podem mudar isso, independentemente do setor que atuam, propondo um ideal
coletivo de recursos humanos para que tenhamos um futuro mais promissor para todos. Não há setor específico em que eu vislumbre oportunidades para as cooperativas. Elas estão em todos os lugares. Onde quer que
as pessoas precisem de respostas para suas necessidades, ali as cooperativas terão condições de se fortalecerem.”161
Como reforçou o presidente Ronaldo Scucato: “O cooperativismo é forte! É gerido democraticamente e
transforma a vida de milhares de pessoas. Cresce e prospera a despeito do cenário pouco vigoroso do país. Os
líderes cooperativistas não agem intempestivamente. Pelo contrário, consideram a cautela e a integridade. (...)
Estamos em um período de muitas mudanças, que podem ser boas ou ruins. Tudo dependerá da condução, da
liderança, do propósito e do envolvimento das pessoas. E, nós, cooperativistas, devemos nos sentir revigorados
com o novo, com todas as possibilidades que se apresentam diante de nossos olhos. Historicamente, soubemos
lidar com obstáculos e dificuldades, aproveitando o melhor de cada membro para seguir como um setor pujante,
sólido e diferenciado. Acreditamos que essa é a receita para alcançar resultados extraordinários, como os que
estamos obtendo no cooperativismo mineiro. Sigamos em frente, nessa nova era que se apresenta diante de
nós, mas com a mesma vitalidade e disponibilidade de avançar, sempre.”
No final de 2019, o filósofo Mário Cortella afirmou, com toda a sua competência, conhecimento e sensibilidade: “O cooperativismo é a única alternativa que nós temos para não desagregar o conjunto da humanidade. Há
muitas sociedades que são cooperativas, mas nas quais não há janelas para o termo cooperativismo. Eu conheço
muitas comunidades – especialmente em nações indígenas no Brasil ou mesmo em grupos na África, nas sociedades tribais – que têm uma vida cooperativada, sem que haja o conceito formal ou a necessidade de organização de uma estrutura. No conjunto da humanidade, o cooperativismo, com a sua percepção de trabalhar junto,
de colaborar e de partilhar o resultado daquilo que tem, é a única maneira que temos de não apodrecer nossa
condição de vida coletiva. Por isso, é sempre uma forma de orientação daquilo que vai impedir a falência da nossa capacidade de vida em conjunto. Portanto, não é isento de questões, problemas e turbulências. Mas, tal como
disse Churchill, que a democracia é o pior dos modos de governo, exceto todos os outros, nós também podemos
dizer que o cooperativismo é a pior forma de trabalho em conjunto, exceto todas as outras. Cooperativismo é a
única saída para a humanidade.” 162
“As cooperativas são inovadoras e criativas e promovem uma matemática em que 1+1 é igual a 03”.
Com essas palavras, o Papa Francisco encorajou as cooperativas a globalizarem a solidariedade. O discurso
foi proferido na manhã do dia 28 de fevereiro de 2005, quando o Pontífice se encontrou com cooperativistas
italianos de diferentes ramos. Na ocasião, foram apresentados testemunhos de organizações que, partindo de
problemas sociais de difícil resolução, encontraram no método cooperativo a solução.
161 Gianluca Salvatori em entrevista em evento na OCB, em Brasília, no dia 13 de novembro de 2018.
162 Fonte: Portal do Cooperativismo Financeiro.
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Durante o encontro, o Papa destacou o caráter inovador e criativo das cooperativas, exortando-as a
globalizarem a solidariedade entre os povos. O líder da Igreja Católica também apresentou cinco encorajamentos
para a atividade das cooperativas: ser o motor de desenvolvimento das comunidades locais; atuarem como
protagonistas de novas soluções de bem-estar, sobretudo na área da saúde; a economia e sua relação com a
justiça social; harmonizar o trabalho com a vida familiar; e investir bem nas soluções encontradas colocando em
comum os meios, pagando justos salários.
No final de sua intervenção, Francisco estimulou as cooperativas a lutarem honradamente contra as
manipulações do mercado.” 163

S

163 Fonte: INFORMATIVO CooperAção, Ano XIV, nº 281, março de 2015. p. 4.
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Galeria de
Presidentes
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Primeiro presidente da Ocemg. A nova fase do cooperativismo
mineiro começou com ele.
Medalha Paulo Souza Lima.

Instituída em 1991 com o objetivo de premiar as
pessoas que se destacam em prol do crescimento e
do desenvolvimento do cooperativismo, a Medalha
“Paulo Souza Lima” é a única homenagem individual
que o sistema cooperativista oferece anualmente a
uma personalidade.

Paulo Souza Lima
– 1970 a 1976
Teve atuação marcante, com prioridade para os
interesses das cooperativas rurais. Entre suas ações,
destacam-se a luta pela redução do ICM sobre o
leite e a criação da Fundação de Desenvolvimento
Cooperativista (Fundec). Organizou o II Congresso
Estadual das Cooperativas e promoveu a reforma do
Estatuto da entidade.

Joaquim Balbino de Carvalho
– 1976 a 1978
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
representantes de cada ramo do cooperativismo.
Para ele, “a essência do cooperativismo é servir. É
muito mais fácil e humano cooperar que competir”.

Francisco José Neves
– 1979 a 1984
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Intensificou o trabalho de divulgação da Ocemg.
Defendia que, somente por meio da busca da
conscientização 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.

Dilson José Dutra

- 1984 a 1987

“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
bancos. “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”.

Paulo Roberto Bernardes
– 1987 a 1993
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).

Alfeu Silva Mendes
– 1994 a 2000
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