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Expediente Editorial

Prontos para um novo 
ano de muitos resultados

Os tempos são de pandemia, mas também 
de muito trabalho. Começamos 2021 a todo 
vapor, com vários projetos em andamento 
em prol das cooperativas mineiras. Muitas 
mentorias, cursos e ações de acompanhamento 
do setor.  No próximo dia 24, por exemplo, 
teremos o Lançamento do Programa de 
Desenvolvimento da Gestão das Cooperativas 
– PDGC, reconhecidamente uma iniciativa que 
vem transformando o cenário de atuação das 
cooperativas, especialmente em Minas Gerais. 
Com todo apoio do Sistema Ocemg, nosso 
Estado, ano após ano, registra os melhores 
resultados no programa, sendo inclusive 
destaque em todas as categorias no Prêmio 
Nacional SomosCoop Excelência de Gestão, 
conquistando na última edição mais de 50% dos 
troféus.

Seguimos firmes no propósito de manter 
as cooperativas mineiras sempre em posição de 
destaque no cenário nacional, seja no âmbito da 
gestão, da inovação e da atuação voltada para 
o desenvolvimento das comunidades em que 
atuam. Nosso portfólio é extenso e está disponível 
no ambiente digital para facilitar a participação 
dos dirigentes, cooperados e colaboradores 
cooperativistas. Vivemos em um mundo em 
constante transformação e o Sistema Ocemg 
tem acompanhado as mudanças e cenários 
justamente para trazer os melhores conteúdos, 
programas e projetos em prol do setor.

No âmbito das relações institucionais, 
representamos e defendemos o cooperativismo 
em diversas instâncias, nas esferas municipal, 
estadual e até mesmo federal, com o apoio do 
Sistema OCB. Como resultado, temos assento 
em cerca de 50 órgãos públicos e privados para 
incluir e impulsionar os pleitos cooperativistas 
mineiros. Neste mês, inclusive, assinamos 
um Acordo de Cooperação Técnica com o 
Governo de Minas, por meio da Secretaria de 
Desenvolvimento Econômico do Estado, que 
fomenta o desenvolvimento das cooperativas 
mineiras, apoiando ações de organização 
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importante. Até que seja seguro o retorno 
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O conteúdo desta publicação pode ser fonte 
de produção de outros conteúdos, desde que 
devidamente referenciados.

produtiva, gestão e qualificação do segmento. 
Vale destacar ainda os programas 

inovadores lançados em 2020 e que tem 
alcançado índices altíssimos de reconhecimento 
a exemplo das Mentorias Gestão do Amanhã, 
com os renomados consultores Sandro Magaldi 
e José Salibi Neto, e o Programa Agentes de 
Transformação e Prosperidade Social (ATPS), 
com projetos de Desenvolvimento Sustentável 
em andamento em diversos municípios como 
Araguari, Belo Horizonte, Carlos Chagas, 
Divinópolis, Lajinha, Piumnhi e Pimenta.

De forma presencial ou no ambiente 
digital, o trabalho não para e os resultados 
também não. A propósito, já estamos 
recebendo as informações para a consolidação 
do Anuário de Informações Econômicas e 
Sociais do Cooperativismo Mineiro 2021. Em 
breve, vamos apresentar a nova radiografia 
do setor em Minas e a participação de todas 
as cooperativas é muito importante. Sabemos 
que 2020 foi um ano difícil. Contudo, 
acreditamos que a publicação, prevista para 
junho, demonstrará a eficiência da gestão do 
cooperativismo em números, apesar de todas 
as adversidades enfrentadas. 

Vamos juntos escrever uma nova 
página de sucesso também este ano, com 
muita dedicação e empenho. Afinal, uma 
história de sucesso é sempre coletiva, ponto 
fundamental para os resultados elevados 
demonstrados pelo cooperativismo mineiro. 
Contem sempre conosco. Saudações 
Cooperativistas! SomosCoop.
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FortalecimentoCartas 

Caríssimo Dr. Ronaldo Scucato
Presidente do Sistema Ocemg,

Saúde e Paz!

Agradeço pela gentileza de compartilhar comigo a publicação pelos 50 anos do Sistema Ocemg.
Meus cumprimentos a todos os que participaram da organização desse excelente registro e que fazem parte 

desses 50 anos de fecundo trabalho, com votos de frutos sempre mais abundantes.
Aproveitando para desejar a todos que este ano seja produtivo e cheio de alegrias, esperança, saúde e paz.

Cordialmente,

Dom Walmor Oliveria de Azevedo
Arcebispo Metropolitano de Belo Horizonte

Belo Horizonte, 8 de janeiro de 2021

Dr. Ronaldo,

Recebi em minha casa a publicação Ocemg 50 anos.
Em primeiro lugar, gratidão pela deferência especial.
A propósito da publicação, gostaria de apresentar ao senhor e a toda a sua equipe o meu pleito de gratidão 

pela oportunidade de poder rever tantas realizações do Sistema e ver o quanto Minas Gerais, sob a condução da 
sua sabedoria, tem mostrado o que é o verdadeiro cooperativismo.

Parabenizo a todos que ajudaram a construir essa história de realizações, exemplos e riqueza para o Estado, 
o país, e porque não dizer, para o mundo, já que o cooperativismo mineiro, como uma boa ideia, extrapola as 
fronteiras nacionais. 

Que venham mais 50 anos de bons exemplos.

Paz e bem para todos.

Benedito Nunes Rosa
Verso Cooperação e Sustentabilidade 

Sócio Diretor

Belo Horizonte, 25 de janeiro de 2021

Caro Ronaldo,

Estou imensamente feliz e agradecido pelo resultado que tivemos em nosso evento. Desta maneira quero 
agradecê-lo, juntamente com todo o seu time pelo empenho, cuidado e atenção dispensados para que tivéssemos 
todo esse resultado.

Em especial, quero agradecer a Thais Leite, que, segundo nossa comissão foi um braço extremamente impor-
tante para viabilizar excelentes palestras, além de orientações gerais sobre o evento.

O apoio da Ocemg tem sido cada vez mais presente em nossa rotina e isso nos fortalece como sistema e nos 
prepara aqui na ponta para irmos além de simples instituições financeiras. Temos percebido uma evolução profis-
sional capaz de fazer a diferença em nossas praças de atuação e esse apoio é fundamental para continuarmos.

Saudações cooperativistas.

Carlos Roberto de Almeida
Presidente do Conselho 

Sicoob Sacramento

Sacramento, 20 de janeiro de 2021
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Um dos principais programas do 
cooperativismo nacional, realizado 
de maneira sistêmica pela OCB e 
abraçado pelas cooperativas mineiras 
desde o seu lançamento, o Programa 
de Desenvolvimento da Gestão das 
Cooperativas (PDGC) iniciou o ciclo 
2021 no dia 8 de fevereiro. 

Isso significa que as cooperativas 
já podem começar o preechimento do 
questionário, disponível no site (www.
pdgc.somoscooperativismo.coop.br). 
Para aquelas que já participaram nos 
anos anteriores, basta entrar com o 
login e a senha já cadastrados, podendo 
o preenchimento ser feito até 31 de 
dezembro deste ano. 

Para auxiliar as cooperativas sobre o 
PDGC, o Sistema Ocemg realiza diversas 
ações com foco no acompanhamento 
contínuo das entidades que integram 
o programa, entre elas, o evento de 
Lançamento do PDGC, agendado esse 
ano para 24 de fevereiro; visitas técnicas 
via videoconferência e treinamentos. O 
PDGC é um dos programas do Sescoop 
Nacional voltados ao desenvolvimento 
da autogestão das cooperativas, cujo 
objetivo principal é promover a adoção de 
boas práticas de gestão e de governança. 

O Programa é aplicado por meio 
de um instrumento de avaliação que 
permite um diagnóstico da gestão e da 
governança cooperativa. Ele é realizado 
em ciclos anuais, com vistas à melhoria 
contínua a cada ciclo de planejamento, 
execução, controle e aprendizado.

No ano passado, 312 cooperativas 
mineiras concluíram o PDGC. Para o 
presidente do Sistema Ocemg, Ronaldo 
Scucato, a adesão e o comprometimento 
das cooperativas do Estado, aliados 
ao suporte da equipe técnica da 
organização, refletem em resultados 

relevantes para o cooperativismo como 
um todo. “A preocupação com a gestão 
do negócio cooperativo é algo diário e 
constante e nosso setor está muito bem 
munido com uma ferramenta baseada 
no Modelo de Excelência da Gestão 
(MEG), da Fundação Nacional de 
Qualidade (FNQ), referência em todo o 
país. Buscamos, portanto, ano após ano, 
incentivar cada vez mais cooperativas 
integrarem o programa, fortalecendo o 
cooperativismo no mercado”, ressalta 
Scucato. 

Prêmio Excelência em Gestão
Outro fator motivador da participação 

no PDGC é que 2021 é ano de Prêmio 
SomosCoop Excelência em Gestão, 
certame realizado bianualmente pelo 
Sistema OCB desde 2013, a fim de 
reconhecer as cooperativas que mais 
promovem o aumento da qualidade e da 
competitividade no modelo de negócios 
cooperativista. 

Minas Gerais foi destaque nas quatro 
edições do prêmio. De acordo com 

Cooperativas já podem começar 
preenchimento do Ciclo PDGC 2021

dados da Gerência de Desenvolvimento 
e Monitoramento de Cooperativas, na 
primeira premiação, as cooperativas 
mineiras levaram oito troféus (23% dos 
prêmios do país); em 2015, 34% dos 
prêmios vieram para o Estado; já em 2017 
foram 44% do total de premiações; e, por 
fim, na última edição, as cooperativas 
mineiras receberam 50% dos prêmios do 
certame.

O analista da Gerência de 
Desenvolvimento e Monitoramento de 
Cooperativas do Sistema Ocemg, Dener 
de Souza, ressalta que a organização 
acompanhará as cooperativas durante o 
processo de inscrição e participação no 
Prêmio SomosCoop Excelência em Gestão. 
Ele frisa ainda um ponto importante: “o prazo 
máximo para se inscrever no prêmio é até 30 
de abril, ou seja, bem menor que o prazo 
total do ciclo do programa, e as cooperativas 
que desejarem participar do certame deverão 
ter respondido ao PDGC  até esta data”.

Em caso de dúvidas, entre em 
contato com a equipe pelo e-mail:  
cooperativa@sistemaocemg.coop.br. 

Atualização

Evolução da participação 
das cooperativas mineiras no Prêmio 
SomosCoop Excelência em Gestão

Edição

2013 8 29% do total do país

Prêmios Percentual 

2015 11 34% do total do país

2017 18 44% do total do país

2018 28 50% do total do país

4
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Histórias que inspiram

O marceneiro que aprendeu a gestão 
do seu negócio no cooperativismo

Desde a sua concepção, o 
cooperativismo vem sendo o grande 
diferencial na vida de milhares de pessoas, 
principalmente daquelas que desde 
cedo conhecem o modelo econômico e 
integram como aprendiz ou cooperado 
alguma cooperativa. Valores como 
cooperação, união e profissionalização 
são aprendidos no dia a dia e na 
convivência cooperativista e, quanto mais 
cedo são internalizados, mais se tornam 
eficazes.

Nesse sentido, a trajetória do Robson 
Oliveira Bonifácio e da Dedo de Gente 
se confundem. Ele fez parte da primeira 
turma da cooperativa, criada em 1996, em 
Curvelo, como resultado de um processo 
educativo iniciado anos antes pelo Centro 
Popular de Cultura e Desenvolvimento 
(CPCD), idealizado pelo educador Tião 
Rocha.  

Quando pequeno, Robson integrou 
o projeto Ser Criança do CPCD, existente 
até os dias de hoje e que oferece 
atividades complementares à escola para 
crianças e adolescentes de seis a 14 anos.  
Na época, a iniciativa estava perdendo 
participantes que, após a idade limite para 
estarem no projeto, se viam em situação 
de ter que trabalhar para ajudar na renda 
familiar. Este foi o contexto de criação da 
Dedo de Gente, que, desde então, existe 
para gerar oportunidades inovadoras de 
desenvolvimento humano e profissional 
para jovens de Minas Gerais.

O então adolescente Robson, com 13 
anos, passou a integrar o grupo que viveria 
a primeira experiência na cooperativa. Ele 
conta que, assim como acontece hoje, 
passou por diversas fabriquetas - como 
são chamadas as oficinas oferecidas 
pela Dedo de Gente com modalidades 
como panificação, artesanato, cinema, 
software, entre outros – e se encontrou 
na marcenaria. “Fiquei na cooperativa 
durante toda minha fase de adolescência 
e parte da juventude, pois só saí de lá aos 
22 anos, quando montei minha própria 
empresa de móveis planejados”, relembra.

Hoje com 43 anos e com uma 
empresa há 20 anos no mercado, o 
marceneiro se orgulha de poder contar 
com nove funcionários e com o apoio de 
dois amigos da primeira turma da Dedo 

de Gente: Geraldo Eustáquio e Isaías 
Rodrigues, que Robson frisa que são seus 
sócios na empreitada.

“Minha base é a cooperativa. O ofício 
que aprendi e exerço eu aprendi lá, assim 
como muito do que aplico diariamente 
no negócio, como organização financeira 
e do trabalho, até questões relativas 
ao fluxo de caixa, por exemplo”, conta, 
frisando que “carrega para a vida” os 
cursos, vivências e aprendizados da época 
da Dedo de Gente.

A coordenadora da cooperativa 
Daniele Carvalho complementa a fala 
do marceneiro: “Todos os jovens, além 
de contarem com um trabalho social e 
pedagógico, participam da produção 
em diversas fabriquetas. Nosso intuito 
é buscar prepará-los para o mercado 
ou para que possam abrir e gerir seu 
próprio negócio, com noções sobre como 
fazer uma planilha de custos, precificar 
produtos, contratar mão de obra e criar 
um processo de comercialização”, explica.

Grato com tudo o que aprendeu, 
Robson passou a atuar como professor 
na área de marcenaria da Dedo de 
Gente. “Viajava quase toda semana de 

 Robson empreendeu a 
partir do cooperativismo

Curvelo, cidade em que vivo e trabalho, 
para Araçuaí, onde ensinava marcenaria 
para jovens da fabriqueta local”, diz. 
Atualmente, ele não integra diretamente o 
quadro de colaboradores da cooperativa, 
mas faz questão de ressaltar que sempre 
que é acionado pela equipe presta 
suporte e dá orientações sobre o oficio de 
marceneiro.

Robson vive da empresa que criou 
a partir da experiência na Dedo de 
Gente e se orgulha da história que está 
construindo: “Em relação à marcenaria, 
hoje posso dizer que consegui construir 
sede própria e meu galpão, graças aos 
aprendizados vividos na cooperativa”.

Já a Dedo de Gente segue com 
atuação em três cidades, Curvelo, Araçuaí 
e Raposos, com fabriquetas variadas: 
serralheria, marcenaria, cartonagem, 
produção de compotas de doces, geleias 
e licores, turismo, produção audiovisual e 
softwares, jardinagem, criação de tinta de 
terra e casinha de passarinho. No total, 
são 41 cooperados e aprendizes, cuja 
produção é vendida para todo o país, por 
meio de parcerias e de um e-commerce 
(www.dedodegente.com.br).

5
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Especial

Campanha nacional do movimento 
SomosCoop já impactou mais de 100 mil pessoas 

Em sua segunda onda de ações, a campanha está sendo veiculada em TVs, 
rádios e na internet; alinhamento de ações entre Sistema OCB, Unidades 

Estaduais e cooperativas amplia os resultados da iniciativa 

Um grande movimento de divulgação 
para reconhecimento e valorização do 

cooperativismo está ressoando com mais 
força desde o ano passado em todo o país. 
O SomosCoop visa despertar o orgulho 
de ser cooperativista, unindo cooperativas, 
cooperados e conectando pessoas que 
acreditam que o mundo pode ser mais 
justo, feliz e equilibrado. 

Segundo o Sistema OCB, idealizador 
do movimento com apoio das Unidades 
Estaduais, o foco é garantir e ampliar 
a visibilidade do cooperativismo nos 
principais meios de comunicação por 
meio da campanha nacional, que foi 
dividida em duas ondas. A primeira 
ocorreu em novembro de 2020 e a 
segunda em janeiro e fevereiro deste ano. 
Considerada como a primeira divulgação 
nacional do cooperativismo, a campanha, 
em sua segunda onda, vem sendo veiculada 
em rádio, TV e internet e tem colhido bons 
frutos, mostrando o poder transformador do 
cooperativismo.

Para criar identificação do público, 
o embaixador escolhido para estampar 

a campanha foi Gustavo Kuerten, 
o Guga. A escolha aconteceu 
pela afinidade do tenista com 
os valores cooperativistas. 

Além de ser um atleta ético, ligado à família, 
cuidadoso com as pessoas e consciente de 
que toda conquista duradoura depende do 
trabalho duro, Guga lidera, ao lado do irmão, 
uma holding que tem como visão semear bons 
princípios e como missão gerar oportunidades 
e negócios com responsabilidade social e 
desenvolvimento sustentável. Sintonia total com 
o cooperativismo.

A gerente de Comunicação do Sistema 
OCB, Daniela Lemke, ressalta ter sido acertada 
a divulgação do cooperativismo aliada à figura 
do atleta. “Continuaremos com a campanha 
com o Guga, que é uma pessoa que trouxe 
um impacto relevante, e mais do que isso, 
nos ajudou a engajar, cumprindo o papel de 
ser nosso porta-voz de uma maneira genuína. 
Ele é cooperativista, se comporta, fala, age e 
tem projetos que descrevem isso. Queremos 
continuar com ele e crescer cada vez mais”, 
frisa. 

Em entrevista para a revista Saber 
Cooperar, do Sistema OCB, Kuerten contou 
que sua filosofia de vida inclui a colaboração 
e o trabalho em equipe. Ele destacou que a 
empresa que mantém com o irmão atua em 
parceria com uma cooperativa há 10 anos, 
fato que o deixou confortável para falar sobre 
o tema, assim como sua trajetória no esporte. 

Os resultados mencionados por Daniela 
Lemke são significativos. De acordo com a 
gerente, atualmente, a Unidade Nacional 
comemora cerca de cem milhões de impactos 
da campanha, principalmente tendo em 
vista veiculações em canais de TV abertos e 
fechados, rádios e meios digitais. “É um número 
importante. E nosso desafio agora é fazer com 
que essas pessoas se engajem, que passem 
a nos seguir, nos acompanhar, consumir 
nosso conteúdo sobre cooperativismo. Hoje, 
disponibilizamos conteúdo no site, por exemplo, 
sobre inovação, comércio, e-commerce, entre 
outros, que podem ajudar as cooperativas a 
melhorar seus negócios”, complementa. 

Outro dado relevante diz respeito às 
6
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Campanha nacional do movimento 
SomosCoop já impactou mais de 100 mil pessoas 

Em sua segunda onda de ações, a campanha está sendo veiculada em TVs, 
rádios e na internet; alinhamento de ações entre Sistema OCB, Unidades 

Estaduais e cooperativas amplia os resultados da iniciativa 

visualizações na página do movimento e na 
Central da Marca. Segundo Lemke, o número 
de visitas subiu de 10 mil para 60 mil em um 
mês após a campanha ir ao ar.

Ela afirma que um dos passos do 
movimento para este ano é repensar as 
plataformas digitais do Sistema OCB e 
SomosCoop tendo em vista que as pessoas 
que viram a campanha irão visitá-las e buscar 
informações. Outro foco será trabalhar o 
carimbo SomosCoop para mostrar onde é 
possível encontrar os produtos de cooperativas, 
ajudando as pessoas a identificá-los e fazerem 
escolhas conscientes. 

“Para focar no futuro é bom olhar para os 
resultados. E o resultado da campanha superou 
nossa expectativa. Todos comentam que o 
cooperativismo fala muito bem para dentro, 
para o público interno e isso é real. Porém, 
nos dias atuais, conseguimos falar bem para 
fora, com a campanha nacional”, exemplifica. 
As ações de reforço dos materiais nas mídias 
sociais e no Google serão continuadas ao 
longo do ano na chamada fase de sustentação. 
Daniela exalta a parceria com as Unidades 
Estaduais para o sucesso da campanha, 
principalmente de Minas Gerais, que ela afirma 
ser um Estado forte no cooperativismo e o 
Sistema Ocemg uma organização engajada 
nas campanhas alinhadas à comunicação. 

Desafios e fortalecimento
Na matéria especial da revista Saber 

Cooperar sobre o movimento SomosCoop, 
o presidente do Sistema OCB, Márcio 
Lopes de Freitas, deu um sentido ainda 
mais especial à campanha: “O Brasil pós-
pandemia precisará de mais cooperação 
e do cooperativismo para voltar a crescer. 
É fundamental posicionar nosso modelo 
de negócios agora, mostrando a todos os 
brasileiros que já estamos presentes nos 
principais setores da economia, fazendo o 
possível para melhorar as vidas de todos 
os brasileiros”.

Na mesma linha, a gerente de Relações 
Institucionais do Sistema OCB, Fabíola Nader 
Motta, ressalta que “apesar de 2020 ter sido um 
ano extremamente desafiador, foi também de 
oportunidades para aprendermos a chegar mais 
próximos da nossa base. Poder colocar nossas 
reuniões e eventos online, no Youtube, fez com 
que conseguíssemos chegar em mais lugares e 
impactar mais pessoas. Tivemos aumento nos 
nossos canais e redes sociais como um todo 
e até uma proximidade maior com os agentes 
públicos, ampliamos em 50% o número de 
reuniões com agentes dos poderes executivos”. 
Para a gestora, que atua juntamente com a 
Comunicação no movimento SomosCoop, a 
situação de crise fez a equipe repensar e inovar 
as formas de comunicação. 

Cooperativas mineiras
Logo em 2018, o Sistema Ocemg adotou 

a utilização da identidade do movimento 
SomosCoop na Casa do Cooperativismo 
Mineiro, no Centro de Treinamento e em 
todos os materiais institucionais. “Uma 
ação desta magnitude, com mobilização 
nacional, precisa do engajamento de cada 
Unidade e cada cooperativa para criar um só 
discurso. Precisamos comunicar a todos que 
o cooperativismo é forte e consistente, que 
os produtos de cooperativa são de qualidade 
e que o setor gera empregos e renda para 
milhões de pessoas. O primeiro passo é adotar 
o carimbo e a identidade visual do movimento 
em produtos e materiais de cooperativas, 
para que o consumidor identifique e compre”, 
defende o presidente do Sistema Ocemg, 
Ronaldo Scucato.

No mesmo sentido, cooperativas mineiras 
também aderiram ao carimbo e endossaram 
a campanha nacional. Para aquelas que 
desejam passar a integrar o movimento, o site 
somos.coop.br traz informações importantes, 
assim como a Central da Marca, com todos 
os materiais de comunicação do movimento 
SomosCoop. 
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EspecialFuturo

Sistema Ocemg investe em novo ciclo da 
Mentoria Gestão do Amanhã

A inovação e estratégia permeiam o 
mundo corporativo e o Sistema Ocemg 
tem esta visão em mente na hora de 
escolher as iniciativas que oferece ao 
público cooperativista mineiro. É o caso da 
Mentoria Gestão do Amanhã, iniciada em 
novembro de 2020 e retomada em janeiro 
deste ano. 

A primeira turma do programa 
contemplou 30 presidentes de cooperativas 
mineiras, destaques no Programa 
de Desenvolvimento da Gestão das 
Cooperativas (PDGC) ao longo dos anos.  
Com o êxito da proposta, a organização 
estendeu, em 2021, a mentoria para 
12 cooperativas, contemplando outros 
dirigentes, conselheiros e funcionários, 
que por sua vez, vão poder compartilhar o 
aprendizado com os demais colaboradores. 

Em janeiro, foram quatro encontros, 
envolvendo Sicoob Credicom, Minasul, 
CCPR-MG e Unimed Poços de Caldas. Na 
sequência, outras oito cooperativas mineiras, 
de diferentes ramos, terão a oportunidade de 
participar da mentoria. 

O projeto, exclusivo no ambiente 
cooperativo, é ministrado pelos consultores 
Sandro Magaldi e José Salibi Neto, 
referências no ambiente da gestão, 
sendo o primeiro cofundador do  
meusucesso.com, uma das principais 

plataformas de empreendedorismo do Brasil, 
impactando milhões de empreendedores 
mensalmente, considerado um dos maiores 
experts em gestão estratégica e vendas do  
país, e o segundo,  cofundador da HSM, 
empresa líder em educação executiva, tendo 
convivido e trabalhado por mais de duas 
décadas com os principais pensadores da 
gestão como Peter Drucker, Jack Welch, 
Michael Porter e Philip Kotler, além de líderes 
mundiais como Bill Clinton, Tony Blair, Al 
Gore e Rudolph Giuliani.

O intuito das mentorias é incentivar a 
expansão dos negócios de forma sustentável 
e duradoura, entendendo a dinâmica do 
ambiente empresarial nos dias atuais, 
caracterizado por rápidas transformações 
e rupturas. Os encontros são marcados 
por reflexões práticas, estudos de casos e 
discussão sobre soluções relacionadas à 
gestão cotidiana dos negócios, fomentando 
a inovação e novos modelos estratégicos 
de atuação. “Nosso principal objetivo 
é partilhar nossas perspectivas sobre os 
impactos para as cooperativas acerca de 
todas as transformações pelas quais passa 
o mercado empresarial”, explica Magaldi.

Para tal, são abordados temas como 
as barreiras entre o conservadorismo e a 
manutenção da essência do cooperativismo, 
com foco nos resultados, fazendo 

uma avaliação profunda de cada 
cooperativa. Educação cooperativista e 
intercooperação são parte das estratégias 
levantadas, tendo em vista o movimento 
cooperativista. 

A gerente de Desenvolvimento e 
Monitoramento de Cooperativas do 
Sistema Ocemg, Vitória Drumond, 
ressalta que a Gestão do Amanhã 
“proporciona às cooperativas fazerem 
uma reflexão profunda sobre seus 
modelos de gestão e incrementarem uma 
pitada de inovação para que possam ter 
sucesso na sua estratégia, alcançando 
melhores resultados. É um processo de 
inovação, que impacta em uma mudança 
de comportamento estratégico”.

O presidente do Sistema Ocemg, 
Ronaldo Scucato, complementa dizendo 
que o cuidado com pessoas, processos 
e tecnologia deve ser usado em favor do 
negócio cooperativo. Para ele, é preciso 
deixar de lado a ideia de falar que o 
social é prioritário no cooperativismo, 
quando, na verdade, o negócio é 
prioridade para gerar recursos que irão 
fomentar as ações de responsabilidade 
social das cooperativas.

“Fiquei muito feliz quando soube 
que poderíamos direcionar esta 
mentoria para pessoas estratégicas para 
a cooperativa, de forma a alinhar esses 
conhecimentos internamente”, relata 
Odilon Trefíglio, presidente da Unimed 
Poços de Caldas, durante a mentoria 
para seus colaboradores.

Também em janeiro, dirigentes 
do Sicoob Credicom participaram da 
iniciativa. A conselheira da cooperativa, 
Maria Inês Miranda Lima, fez parte da 
turma e frisou que foi uma excelente 
oportunidade de capacitação. “A 
Gestão do Amanhã contribui para que 
o conselheiro perceba este mundo que 
está em profunda transformação e que 
entenda que precisamos estar cientes 
da necessidade de nos adaptar para 
acompanharmos estas mudanças”, diz.

Para a conselheira, entre os pontos 
altos para sua reflexão a partir da mentoria, 
estão a visão sobre novas lideranças, 
a integração de setores dentro da 
cooperativa e, principalmente, a questão 
da personalização do atendimento  
ao cliente.
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Entrevista 

Os mentores José Salibi Neto e Sandro 
Magaldi integram o quadro de palestrantes e 
especialistas convidados do Sistema Ocemg na 
concepção e aplicação da Mentoria Gestão do 
Amanhã, projeto inovador, lançado em 2020, 
para presidentes e dirigentes de cooperativas com 
foco em contribuir para uma liderança sustentável 
e duradoura, adaptando seu perfil como líder às 
novas demandas do ambiente de negócios. Neto é 
cofundador da HSM, empresa líder em educação 
executiva, autor de diversos Best Sellers sobre 
gestão no Brasil, tendo convivido com pensadores 
como Michael Porter e Philip Kotler e líderes 
mundiais como Bill Clinton e Al Gore. Já Magaldi é 
cofundador da plataforma de empreendedorismo  
meusucesso.com, autor de renome nacional 
e internacional, considerado um dos maiores 
experts em gestão estratégica e vendas no país. 
Em entrevista ao Jornal Cooperação, eles 
falaram sobre desafios deste cenário pandêmico, 
essência cooperativista e a importância de valores 
atrelados à entrega de resultados. 

O país vive um período de incerteza, 
marcado pela crise sanitária e pela dificul-
dade de crescimento de alguns setores da 
economia. É possível traçar uma perspectiva 
para o cooperativismo em 2021?

José Salibi Neto e Sandro Magaldi: Pas-
samos por um desafio sem igual em nossa so-
ciedade, acelerado pela pandemia. Ninguém ou 
nenhum setor da economia sai ileso desta dinâ-
mica e as cooperativas estão neste contexto. Um 
aspecto relevante para refletirmos diz respeito a 
efeitos não econômicos, mas comportamentais, 
que emergiram como resultado da Covid-19.

Está clara a tendência de indivíduos valori-
zarem, cada vez mais, empresas que tenham um 
papel social importante, já que a pandemia de-
monstrou que vivemos em um mundo totalmente 
interconectado e interdependente. A cooperação 
se evidencia como necessidade imperativa na so-

ciedade e nas alianças para o desenvolvimento 
de soluções para atenuar os efeitos da pandemia. 
Os indivíduos tendem a estar muito sensíveis à 
demanda por cooperar com outras pessoas, em-
presas e contextos. Dessa tendência, temos a va-
lorização da colaboração como um pré-requisito 
para a viabilização de novas perspectivas para 
uma sociedade em transformação.

Unindo essas três tendências temos uma 
visão mais clara sobre as possibilidades para as 
cooperativas no futuro. Está evidente para nós 
que as organizações que atuam com esse mode-
lo enquadram-se nas demandas mais valorizadas 
pela sociedade na atualidade: têm um propósito 
claro de criação de valor compartilhado que be-
neficia toda a sociedade; a cooperação faz parte 
de sua essência e a colaboração é um de seus 
pré-requisitos. Por isso, as cooperativas têm condi-
ções de se estabelecer no panteão das empresas 
mais valorizadas da nova economia.

Porém, é necessário estar claro: para que 
isso aconteça, é mandatória uma análise rigoro-
sa e independente a respeito do atual modelo de 
governança das organizações do setor. O mundo 
atual demanda muita agilidade. Equilibrar agili-
dade com a mitigação dos riscos da operação é 
um dos principais desafios para os líderes. É ne-
cessário introjetar um novo sistema de pensamen-
tos para que seja possível se apropriar das opor-
tunidades advindas e se desviar de suas ameaças. 

A adoção tecnológica é outro tema que 
deve estar na lista de prioridades já que, atual-
mente, qualquer evolução no sistema de gestão e 
relacionamento com o cliente/cooperado envolve 
a utilização de tecnologias. 

O que as cooperativas devem priorizar 
para a difusão de sua essência? A educação 
do cooperado é um primeiro passo?

J.S. e S.M.: Temos reiterado que o proces-
so de transformação de uma cooperativa deve 
acontecer a partir de sua essência. Este é um dos 
aspectos mais relevantes do cooperativismo e 
que lhes confere singularidade. Ainda existe um 
espaço importante a ser percorrido no que tange 
a comunicar a essência das cooperativas a toda 
sociedade. Apenas uma pequena parcela da 
população e do mercado empresarial conhece, 
em profundidade, os efeitos virtuosos do coope-
rativismo. É requerido entender como adotar os 
mecanismos de comunicação disponíveis para 
compartilhar os valores e a visão do mundo co-
operativista.

Esse esforço deve acontecer, prioritariamen-
te, junto ao seu principal público: os cooperados. 

Em muitas situações, o próprio cooperado não 
tem uma percepção clara da essência da coo-
perativa e de seu papel nesse contexto. Por isso, 
a educação tem papel fundamental, pois é uma 
das formas mais poderosas de engajar os indiví-
duos em torno de um tema.

Toda cooperativa deve se encarar como 
uma organização de educação e um dos seus 
objetivos centrais deve ser engajar seus coopera-
dos para esse novo mundo. Assim, sua essência 
será preservada e disseminada de forma ampla 
e poderosa.

Gerir o amanhã e propor metas para 
o futuro geralmente estão elencados nas 
prioridades do negócio cooperativo. Contu-
do, como pensar no amanhã e expandir os 
negócios de forma sustentável, lidando com 
a dinâmica do hoje que exige adaptação, 
transformação e, muitas vezes, disrupção?

J.S. e S.M.: Um dos conceitos que temos 
trabalhado desde o lançamento de nossa obra 
“Gestão do Amanhã”, em 2018, é nutrirmos a 
visão de que estamos em um mundo bimodal: 
toda empresa deve se preocupar com sua entre-
ga de valor e geração de resultados ao mesmo 
tempo em que desenvolve iniciativas orientadas a 
sua sustentabilidade, onde se destaca a inovação.

Tangibilizamos essa visão no conceito de 
Motores de Crescimento. Toda organização 
deve ter, concomitantemente, o Motor 1 e o 2. 
O primeiro é responsável pela sustentabilidade 
do negócio no presente, dedicado a obtenção 
da maior eficiência operacional para a organi-
zação. O nome do jogo aqui é produtividade.

O Motor 2 é responsável pela sustenta-
bilidade do negócio no futuro, desenvolvendo 
alternativas e perspectivas que tornaram a or-
ganização apta a lidar com os desafios de um 
mundo em transformação.

Essa lógica é imperativa para propor me-
tas que sejam orientadas aos vetores financei-
ros ao mesmo tempo em que exploram inova-
ções alinhadas e adaptadas à nova realidade 
dos negócios. A dinâmica permite às coopera-
tivas manterem o foco na operação regular e 
bem gerida dos negócios enquanto idealiza e 
implementa projetos inovadores e disruptivos.

Importante destacar que a base para 
esse sistema está lastreada em uma cultura 
organizacional que suporta esse modelo de 
gestão. Se não houver uma filosofia dentro 
da cooperativa aliada a essa visão, a tendên-
cia é que haja uma grande resistência quan-
to a inovação.

Valores cooperativistas, gestão sustentável e inovação são 
imprescindíveis para futuro do setor, ressaltam especialistas

José Salibi Neto e
 Sandro Magaldi
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EspecialModernização

Cooperativas de crédito debatem implementação  
do Open Banking no Brasil

Uma das novidades que vai beneficiar 
os brasileiros é o Open Banking, um conjunto 
de regras e tecnologias que permitirá o 
compartilhamento de dados e serviços de 
clientes entre instituições financeiras, por meio 
da integração de seus respectivos sistemas. E 
para apresentar o que tem sido feito em prol 
das cooperativas de crédito, no âmbito do 
Conselho Deliberativo do Open Banking, o 
Sistema OCB realizou no dia 19 de janeiro, o 
1º Encontro Técnico sobre Open Banking com 
representantes de cooperativas do ramo.

A programação abordou um panorama 
completo sobre esse novo formato, servindo, 
também, como uma capacitação prática para 
as cooperativas, em que foram abordadas as 
regras e as diretrizes estabelecidas pelo Banco 
Central.

Segundo o presidente do Sistema OCB, 
Márcio Lopes de Freitas, o Brasil não poderia 
ficar de fora desse movimento que tem sido 
realizado por muitas das grandes nações. “Já 
somos uma referência global. Nosso sistema 
financeiro, nosso atendimento personalizado, 
são exemplos para todos os países. Aliás, uma 
grande prova disso é o fato do presidente do 
Banco Central, Roberto Campos, ter sido eleito 
como o melhor presidente de bancos centrais 

do mundo, o que mostra a capacidade de 
inovação e geração de oportunidades de toda 
a equipe da autarquia”, argumenta.

Ainda segundo o líder cooperativista, 
o Banco Central tem dado muita atenção 
ao cooperativismo de crédito, porque sabe 
que as cooperativas são alavancas para o 
desenvolvimento do país. Freitas fez questão de 
destacar que a OCB está pronta para atender e 
orientar as cooperativas no processo de Open 
Banking. 

Em 2020, durante o processo eletivo para 
a composição da camada estratégica do Open 
Banking, a OCB foi eleita como instituição 
representante do segmento S5 no Conselho 
Deliberativo.  

Open Banking
O princípio fundamental do Open 

Banking é o consentimento do usuário, ou 
seja, as empresas deverão, obrigatoriamente, 
compartilhar informações de pessoa física ou 
jurídica, se ele solicitar e autorizar a transmissão 
dos dados para outra instituição. Não é um 
aplicativo que vai permitir o compartilhamento, 
nem um produto. Os clientes poderão pedir 
para suas instituições financeiras compartilharem 
seus dados, se assim desejarem, por meio 

dos aplicativos já existentes das respectivas 
instituições.

O Reino Unido foi o pioneiro, ao 
implementar um sistema parecido em 2018, 
enquanto a Austrália implementou a primeira 
fase do seu programa em julho do ano passado, 
por exemplo. A Índia também já deu os primeiros 
passos para a criação do seu Open Banking. 
Além disso, países como Estados Unidos, 
Canadá e Rússia estão analisando maneiras de 
incorporá-lo aos seus sistemas financeiros.

 No Brasil, de acordo com a Resolução 
Conjunta nº 1, do Banco Central, com 
data de 4 de maio de 2020, está previsto o 
compartilhamento de dados cadastrais, usados 
para abrir uma conta em banco, tais como: dados 
pessoais (nome, CPF/CNPJ, telefone, endereço, 
etc.); dados transacionais (informações sobre 
renda, faturamento no caso de empresas, perfil 
de consumo, capacidade de compra, conta 
corrente, entre outros); e dados sobre produtos 
e serviços que o cliente usa (informações sobre 
empréstimos pessoais, financiamentos, etc). Tudo 
sempre com o consentimento do usuário. O 
processo de liberação dos dados vai acontecer 
de forma gradual ao longo de 2021.

Fonte: OCB
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Coopercurtas

Sicoob Coopemata alcança marca histórica de 1 bilhão de ativos totais

Cooperouro repassa 
quase meia tonelada 
de alimentos para Lar 

São Vicente

Resultado do trabalho e da dedicação de 
toda a equipe, o Sicoob Coopemata comemorou 
a marca histórica de R$1 bilhão de Ativos Totais. A 
conquista da cooperativa de crédito, com sede em 
Cataguases, representa seu relevante crescimento 
nos últimos anos, tornando-se uma das maiores 
do país dentro do sistema Sicoob, graças à 
fidelização de seus cooperados e empenho de 
seus colaboradores.

Mesmo com a pandemia, a cooperativa 
se adaptou, criou estratégias e realizou ações 
que permitiram o incremento dos Ativos Totais. 
O Sicoob Coopemata viu seus números 

A tradicional Árvore Solidária da 
Cooperouro completou 20 anos em 
2020. Diferente dos anos anteriores, 
quando a campanha recebeu as cartinhas 
de crianças da região, no ano passado 
a iniciativa foi realizada em prol dos 
idosos moradores do Lar São Vicente de 
Paulo. A entidade foi duramente afetada 
pela pandemia da Covid-19, por isso a 
Campanha teve por objetivo proporcionar 
um final de ano melhor para os 48 
moradores da casa.

A Árvore Solidária ganhou o nome 
de Ceia Solidária e arrecadou produtos 
para a Ceia de Natal dos idosos. Ao todo, 
475 kg de alimentos foram entregues na 
loja da cooperativa e repassados para a 
instituição.

subirem à medida em que os cooperados se 
tornavam mais confiantes na cooperativa e 
entendendo seu propósito.

Resultado de meses consecutivos de 
crescimento significativo, o balanço contábil de 
2020, fechado em janeiro de 2021, trouxe a 
marca do R$1 Bi de ativos à cooperativa, que 
saiu de R$538 milhões em dezembro de 2019. 
Segundo o presidente do Sicoob Coopemata, 
César Mattos, o plano de atingimento do 
bilhão teve início em 2017, com mudanças de 
estrutura de oferta de crédito, investimento em 
capacitação, ações diretas de gerentes regionais 

e o lançamento, em 2019, da campanha Rumo 
ao 1º Bi de Ativos. A consequência foi que o 
montante que era esperado para um período de 
três anos foi conquistado em apenas um ano, 
tornando o Sicoob Coopemata a 27ª cooperativa 
do sistema Sicoob a atingir esse valor, sendo a 
quinta no Estado de Minas Gerais.

“Durante todo esse período, mais importante 
do que atingir esse objetivo, foi perceber o 
engajamento e mobilização de toda a equipe em 
prol dessa meta tão audaciosa, que ao mesmo 
tempo nos motivou a nos unirmos ainda mais”,  
ressalta Mattos.

Estudos de funcionários de cooperativas 
mineiras são apresentados em evento nacional

O cooperativismo de crédito mineiro foi 
bem representado no Simpósio Nacional de 
Gestão de Cooperativas (X Singescoop) e no 
3º Fórum de Cooperativismo do Singescoop, 
realizados virtualmente em novembro do 
ano passado. No total, 11 trabalhos de 
funcionários de cooperativas do Estado foram 
apresentados durante os eventos, promovidos 
pelo Curso de Gestão de Cooperativas e 
pela Cooperativa-Escola dos Estudantes do 
Colégio Politécnico da Universidade Federal 
de Santa Maria - UFSM (Cespol). 

Os encontros, que recebem trabalhos de 
todo o país, tiveram como objetivo promover 
ações para fomentar a educação cooperativa 
com vistas à construção do conhecimento pela 
integração entre estudantes, pesquisadores, 
docentes e profissionais do cooperativismo.

Na ocasião, foram destacados os 
trabalhos de Conclusão de Curso do MBA em 
Gestão de Cooperativas de Crédito, realizado 
por meio de parceria entre o Unihorizontes e 
o Sicoob Central Cecremge, para compor as 
apresentações dos encontros. 

Sob a luz da temática macro dos eventos, 
que foi “A cooperação é o caminho para o 
desenvolvimento”, os trabalhos mineiros abordaram 
assuntos como marketing, intercooperação, 
governança, educação financeira, entre outros. 
Participaram das apresentações funcionários do 
Sicoob Coopemg, Sicoob Credimepi, Sicoob 
Crediserv, Sicoob Credimed, Sicoob Credirural, 
Sicoob Copermec, Sicoob Credileste, Sicoob Cofal 
e Sicoob Centro-Oeste. 

O gestor de Marketing do Sicoob Coopemg, 
Rodrigo Corgozinho, explicou que os trabalhos 
foram originados de três anos de estudos, 
culminando no MBA que foi concluído no ano 
passado, sendo todos voltados para o ramo crédito. 

Realizado há 10 anos, o Singescoop 
tem foco em buscar integrar lideranças 
cooperativistas, colaboradores, gestores de 
cooperativas e cooperados em geral, das 
mais diversas localidades. Em paralelo, o 
Fórum tem se destacado na apresentação de 
importantes resultados de pesquisa acadêmica 
em cooperativismo que possam produzir efeitos 
positivos para a sociedade.

A Unimed Varginha celebrou, no dia 15 
de janeiro, 48 anos de uma história escrita 
diariamente por 317 médicos cooperados, 
cerca de 500 colaboradores, mais de 45 
mil clientes diretos e 70 mil indiretos.  

Atualmente, a cooperativa oferece 
serviços em diversas áreas da saúde, 
somando nove empreendimentos, como: 
Hospital Humanitas Unimed; Ressoar 
– Serviços de Ressonância Magnética; 
Cintminas – Exames de cintilografia 
e quarto terapêutico; Centro Médico 
Varginha – Atendimento em terapia 

imunológica e pulsoterapia; Onco 
Humanitas – Quimioterapia, imunoterapia 
e hormômioterapia; Laboratório Unimed 
– Serviços em análises clínicas; Núcleo 
de Atenção à Saúde – Saúde da família; 
Ultrassom – Ultrassonografia e uma Clínica 
de Fisioterapia exclusiva.

Para a Unimed Varginha, o ano de 
2020 foi de superação e crescimento, 
ficando marcado pela inauguração do 
Laboratório Unimed e também com os 
setores de atendimento exclusivo ao cliente 
do plano de saúde e comercial.

“Tivemos um ano muito tumultuado 
e desafiador para todos, em especial, 
para nós que atuamos na área da saúde. 
Estamos muito orgulhosos em afirmar que 
mesmo em meio a tantas dificuldades a 
Unimed Varginha conseguiu se reinventar 
e crescer enquanto cooperativa, com 
aquisições, inaugurações de novas 
unidades e principalmente garantindo 
sempre a segurança e cuidado de seus 
clientes, cooperados e colaboradores”, 
confirma o presidente da cooperativa, 
Raimundo Nonato de Castro Andrade.

Unimed Varginha celebra 48 anos de história 
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GERÊNCIA DE CONTROLADORIA
E-mail: controladoria@sistemaocemg.coop.br
Francisco Gonçalves  ..................  (31) 3025-7078

GERÊNCIA DE TECNOLOGIA 
DA INFORMAÇÃO
E-mail: ti@sistemaocemg.coop.br
Moacir Junior  ............................  (31) 3025-7067

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

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

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

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

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

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


