
Ano XVIII •Novembro 2021 • nº361

JORNAL

Páginas 6 e 7

Sistema Ocemg inaugura primeiras usinas 
fotovoltaicas do MinasCoop Energia

WCM reúne cooperativistas em 
evento em formato híbrido 

 Página 4

Coop Management Program 
reúne dirigentes cooperativistas na 
Universidade Católica de Portugal
Página 9

Entrevista: presidente e vice 
do Conseleite/MG falam sobre 
importância da associação
Página 8

www.sistemaocemg.coop.br



2 3

Quando identificada uma 
oportunidade, não podemos perdê-la, 
temos que segui-la e fazer com que ela 
nos leve aos tão almejados resultados, 
em todos os sentidos, de ponta a ponta 
e em cada detalhe. A gestão no ambiente 
não deve e não pode ser imediatista, tão 
pouco panorâmica. Precisa ser legítima 
e fiel aos valores do segmento, que, 
inevitavelmente, nos levam a patamares 
mais cuidadosos, resilientes e de 
eficiência. 

Em determinados momentos 
podemos até nos inspirarmos no que 
outros personagens do mercado estão 
fazendo, mas sempre atentos em fazer tão 
bem quanto ou melhor, com o diferencial 
preponderante da cooperação, ou seja, 
da ajuda mútua, que certamente nos 
leva à prosperidade baseada em valores 
sólidos e permanentes. 

Portanto, meus amigos, estejamos 
atentos à perspectiva e ao detalhe para 
que possamos avançar.

Saudações Cooperativistas! Somos Coop.

Expediente Editorial

Perspectiva X Detalhe 

A perspectiva é algo interessante, pois 
trata daquilo que vemos de longe, de um 
panorama nada muito aprofundado. Em 
algumas circunstâncias, pode ser muito 
válido. Contudo, é preciso fazer aqui uma 
reflexão. Superficialmente, tudo sempre 
pode parecer no lugar, mas, e quando 
detalhamos? Quando isso acontece, 
entendemos o contexto e isso nos mostra 
situações-problema e também situações 
de oportunidade. 

E no ambiente corporativo e 
cooperativo precisamos estar muito 
atentos a esse cenário. Se considerarmos 
a gestão de maneira superficial, os 
resultados muito provavelmente serão 
superficiais, embora possam se apresentar 
positivos. Entretanto, se a gestão é 
acompanhada, detalhada, monitorada, 
o retorno para além de positivo se torna 
permanente. Esse é o ponto. Não se trata 
tão somente sobre onde queremos chegar, 
mas também de como queremos chegar. 
E essa é a história do cooperativismo.

Desde quando surgiu, o setor vem se 
preparando, evoluindo, acompanhando e 
crescendo, mas não apenas em números. 
Chegamos a um patamar diferenciado, 
com grandes conglomerados de 
cooperativas, credibilidade e resultados, 
tudo isso associado, porém, com 
sustentabilidade, vitalidade, paixão, o 
que somente é possível quando tudo é 
exposto e analisado, ao longo do tempo, 
não em perspectiva, mas sim no detalhe.

Acredito que o detalhe é o que faz a 
diferença. A sutileza dos detalhes, como 
sempre enfatiza meu particular amigo 
Oscar Motomura, referência na condução 
de líderes, pode ser, talvez, um dos 
melhores caminhos para a assertividade. 
Então, neste momento, quero trazer aqui 
uma conversa sobre essa temática.

Presidente do Sindicato e Organização das 
Cooperativas do Estado de Minas Gerais (Ocemg) 

e do Serviço Nacional de Aprendizagem do 
Cooperativismo (Sescoop-MG)
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Sistema Ocemg realiza apresentação da NegóciosCoop  
para cooperativas da Fecoagro Leite Minas

No dia 19 de outubro, cerca de 15 
representantes de cooperativas federadas 
à Fecoagro Leite Minas participaram 
de uma reunião com o Sistema Ocemg 
para apresentação da plataforma 
NegóciosCoop.

Com foco em promover o negócio 
entre as cooperativas de todo o país, 
a ferramenta foi lançada este ano 
pelo Sistema OCB e consiste em criar 
um espaço de marketplace para as 
cooperativas anunciarem e venderem 
seus produtos e serviços entre si.

Na abertura do encontro, o 
presidente da Fecoagro Leite Minas e 
da Cemil, Vasco Praça Filho, elogiou a 
iniciativa e agradeceu ao Sistema Ocemg 
pelo apoio com foco no crescimento das 
cooperativas da federação. “Trata-se 

de mais um projeto importante para o 
cooperativismo e nós desejamos que ele 
resulte em ótimos negócios”, frisou.

Na mesma linha, o vice-presidente 
da Cemil, Ricardo Braga, falou sobre as 
várias possibilidades que a NegóciosCoop 
trará para as participantes. “Na Fecoagro 
Leite Minas temos cooperativas filiadas 
que podem oferecer oportunidades em 
diversos quesitos”, disse, citando a questão 
dos estoques e dos supermercados das 
cooperativas do ramo agro, com produtos 
do setor lácteo.

O analista do Sistema Ocemg, 
José Fidelis, responsável por conduzir 
a reunião, dividiu o encontro em um 
momento de apresentação da plataforma, 
suas funcionalidades e sua importância 
para o setor, e aplicou um exercício 

prático para os participantes verem 
exatamente como eles podem anunciar 
os produtos e serviços das cooperativas 
na NegóciosCoop.

Fidelis agradeceu a disponibilidade 
dos participantes e da Fecoagro 
Leite Minas em procurar conhecer a 
ferramenta e ressaltou que: “a pandemia 
reforçou esta novidade da negociação 
online e a OCB conseguiu lançar uma 
plataforma com este foco, privilegiando a 
intercooperação”. Ele ainda alertou que 
a principal barreira para a negociação 
entre cooperativas é o desconhecimento 
e a NegóciosCoop vem melhorar esta 
situação.

Para saber mais e para cadastrar os 
produtos e serviços da sua cooperativa, 
basta acessar: negocios.coop.br.

Ronaldo Scucato

O Sistema Ocemg, por mais um ano, foi 
patrocinador da Semana Internacional do Café 
(SIC). O evento, realizado entre 10 e 12 de 
novembro, é um dos cinco maiores do mundo 
no setor cafeeiro.
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Histórias que inspiram

Orgulho das origens: com raízes indígenas e simples, presidente de 
cooperativa de crédito conta sobre suas conquistas ao longo da vida

Gratidão deveria ser um dos 
sobrenomes do presidente do Sicoob Carlos 
Chagas, Valdei Costa Barbosa. Com uma 
história de superação e conquistas, ele, 
que gosta de uma boa prosa, ressalta a 
todo momento que contou com o apoio de 
muitas pessoas em sua trajetória pessoal 
e profissional, e que sente muito orgulho 
das suas raízes indígenas e de tudo que 
alcançou em seus 73 anos de vida. 

Nascido na tribo maxakali, localizada 
no município de Santa Helena de Minas, 
Barbosa e sua família – pai, mãe e outros 
nove irmãos – viviam em uma fazenda 
onde seus pais eram agregados, ou seja, 
moravam nas terras deste proprietário 
rural. Foi nesta fazenda que, aos 17 anos, 
em uma escolinha local, aprendeu a ler e 
completou o equivalente ao terceiro ano 
do Ensino Fundamental.

Com a mudança da família para Águas 
Formosas, também para trabalharem na 
roça, ele conheceu um fazendeiro que se 
mudaria para São Miguel do Araguaia, 
em Goiás, para plantar arroz e acabou 
se convencendo de ir trabalhar nesta 
plantação no Estado vizinho. “Na época, 
fui em pau de arara, aqueles caminhões 
que faziam o transporte irregular de 
passageiros”, complementa. 

Após a colheita, ele conta que, já em 
Goiânia, foi tentar se alistar ao Exército, o 
que era um sonho, mas não conseguiu se 
credenciar para o serviço militar. Porém, 
a caminho da rodoviária para voltar 
para Minas, viu uma placa em que se lia 
“Ficha Pessoas” e seu destino mudou ali. 
“Fui saber do que se tratava e era uma 
empresa de conservação e limpeza que 

prestava serviços para diversos setores, 
inclusive para bancos. A atendente me 
ajudou com os documentos, porque não 
tinha carteira profissional, e, para minha 
sorte, meu primeiro emprego foi no Banco 
de Desenvolvimento de Minas Gerais 
(Bemge) em Goiânia”, lembra. 

Na instituição bancária, conheceu um 
gerente, que foi um grande apoiador dos 
seus estudos e da sua carreira. “Tirei a 4ª 
série do Ensino Fundamental e fiz Supletivo 
para os demais anos. Havia um ano que 
estava na limpeza e, após isso, fui admitido 
como office boy”, conta.

“Fiquei quatro anos nessa agência 
e 29 anos no Bemge, onde cresci 
profissionalmente e conheci várias cidades 
do país. Com 10 anos de casa, já era 
gerente de uma agência em Manaus (AM) 
e foi quando estava nesta colocação que 
houve a oportunidade de voltar para Minas 
Gerais, para Belo Horizonte”, explica. A 
partir da venda do Bemge para o Itaú, 
Barbosa continuou na instituição financeira 
e se aposentou como superintendente após 
38 anos de casa. 

“Sou um caso a parte, filho de índios, 
vindo da roça e de uma família muito 
simples, mas tudo que aconteceu na 
minha vida foi graças a ajuda das pessoas 
e, claro, com meu mérito de agarrar as 
oportunidades e aproveitá-las”, ressalta o 
presidente da cooperativa que se graduou 
no curso técnico de Contabilidade e 
também em História. 

Ao voltar para sua região, foi 
convidado a participar das eleições para 
presidência do Sicoob Carlos Chagas, 
venceu e está cumprindo seu terceiro 

A sétima edição do World Coop 
Management (WCM), principal congresso 
cooperativista de liderança e estratégia 
cooperativista brasileiro, foi realizada 
nos dias 25 e 26 de outubro, em formato 
híbrido.

A partir do cenário atual, a 
organização do congresso preparou três 
tipos de experiências para o público: 
presencial, interativa e digital. No formato 
presencial, o grupo de participantes foi 
limitado; no interativo participaram 98 
congressistas, que integraram as  rodadas 
de negócio, e na digital foi disponibilizada 
uma versão da plataforma totalmente 
virtual.

Para dar boas-vindas ao público, o 
diretor da WEX Business, organizadora 
do WCM, Luiz Branco, ressaltou para 
os líderes: “quando você investe em 
conhecimento, seu negócio e sua 
cooperativa crescem”.

O Sistema Ocemg é patrocinador 
do evento e, em sua fala de abertura, 
o presidente da organização, Ronaldo 
Scucato, frisou a necessidade das 
lideranças cooperativistas conhecerem as 
principais novidades do mundo em gestão 
e governança. Segundo ele, o WCM traz 
conferencistas de nível internacional para 
que as equipes de dirigentes possam 
aumentar cada vez mais o potencial 
de negócios das cooperativas e, por 

consequência, suprir as carências sociais 
das localidades em que atuam.

Scucato explanou  também sobre o 
uso da tecnologia em prol do ser humano, 
deixando claro que a logaritimização 
não deve sobrepor as relações pessoais 
e “que nós, cooperativistas, possamos 
continuar transmitindo para todos que 
o cooperativismo faz com que não nos 
esqueçamos nunca de que somos gente 
e que as cooperativas são feitas por 
pessoas para pessoas”.

Em sua fala, o presidente do Sistema 
OCB, Márcio Lopes de Freitas, seguiu a 
mesma linha: “é inegável que vivemos 
uma era de grandes transformações, em 
vários sentidos, e este é um movimento que 
engloba a humanidade como um todo. E 
nós devemos avançar em tecnologias sem 
esquecer a humanização”, disse.

Palestras e debates
A programação do WCM 

jogou luz sobre debates importantes 
para o cooperativismo e para os 
negócios em geral. Para tal, foram 
convidados palestrantes, especialistas 
e representantes de cooperativas, que 
falaram no palco 360º.

Um exemplo foi a primeira 
palestra, ministrada por André Teixeira, 
executivo com longa carreira nacional e 
internacional, tendo sido presidente da 

WCM reúne cooperativistas em evento no formato híbrido

Coca-Cola Services Europa e da Coca-
Cola Rússia/Ucrânia/Bielorrússia. Com a 
experiência acumulada ao longo dos anos, 
ele falou sobre Multiculturalismo. “É difícil 
não aceitar o multiculturalismo nos dias de 
hoje e devemos usá-lo como ferramenta 
útil ao negócio”, comentou. O especialista 
falou ainda sobre gestão humanista, “sem 
a qual as pessoas não estarão preparadas 
para os desafios que iremos enfrentar 
futuramente”.

Cooperativas mineiras também 
integraram a programação, com 
participação, por exemplo, do vice-
presidente do Sistema Ocemg e presidente 
da Unimed-MG, Samuel Flam. 

Houve também um momento dedicado 
à apresentação, pelo Sistema Ocemg, 
do Programa de Energia Fotovoltaica do 
Cooperativismo (MinasCoop Energia), 
de fomento a implantação de usinas 
fotovoltaicas para geração de energia 
para suas unidades e com doação de 
parte do montante gerado para entidades 
filantrópicas das cidades contempladas. 
Participaram o superintendente do Sistema 
Ocemg, Alexandre Gatti Lages, o presidente 
da Cooperativa Central dos Produtores 
Rurais (CCPR), Marcelo Candiotto e o 
presidente do Sicoob Credicom, João 
Augusto Oliveira Fernandes.

No painel, eles falaram sobre 
a iniciativa e a destinação de parte 
da energia para a Santa Casa de 
Misericórdia de Belo Horizonte. “Quando 
falamos de um projeto deste tamanho, 
precisamos destacar as parcerias como, 
por exemplo, o governo de Minas, um 
grande incentivador, principalmente, por 
meio da Cemig”, disse Gatti.

Em complemento, Candiotto 
comentou sobre a satisfação da CCPR 
em aderir ao projeto, frisando o foco 
da inciativa na intercooperação, 
na responsabilidade social e na 
sustentabilidade ambiental. Já Fernandes 
disse que, para a cooperativa, “fazer 
parte do programa é ao mesmo tempo 
desafiador e gratificante”.

Para finalizar, Gatti convidou as 
cooperativas mineiras a integrarem o 
MinasCoop Energia, disponibilizando a 
equipe da Ocemg para dar suporte para a 
implantação do projeto em suas unidades. 
O Sistema Ocemg manteve um estande 
sobre o programa durante todo o evento.

Evento
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mandato. Sobre a transição do banco 
comercial para uma cooperativa de crédito, 
ele frisa que precisou aprender e mudar 
sua mente. “Com 38 anos em instituições 
bancárias que só visam o lucro, pressionam 
pelo resultado, quando entrei no sistema 
cooperativista – e tive o Sistema Ocemg e 
o Sicoob Central Cecremge como escolas 
sobre cooperativismo  e gestão – aprendi 
que dá para buscar resultado, mas também 
priorizar o lado social, o meio ambiente e 
a cultura”, salienta. E completa: “hoje o 
Sicoob Carlos Chagas participa de diversos 
projetos na região, bem como fazemos 
parte do Dia de Cooperar (Dia C)”.

Atualmente, a cooperativa conta com 
seis agências no Nordeste de Minas, sendo 
duas em cidades onde é a única instituição 
financeira atuante, e inaugura neste mês 
de novembro um Posto de Atendimento 
(PA) em Teixeira de Freitas, na Bahia. 
São, ao todo, 90 colaboradores e 9.600 
cooperados contemplados pelo trabalho 
do Sicoob Carlos Chagas, que administra 
um ativo de R$ 300 bilhões de reais. 

Para Barbosa, a cooperação e a 
valorização do ser humano foram temas 
que se repetiram na sua vida pessoal e 
profissional e que foram muito reforçados 
no cooperativismo. “Em qualquer 
oportunidade que tenho de cooperar com 
o próximo ou passar minha experiência 
para outras pessoas, eu faço, porque 
fizeram isso por mim”, ressalta.

Projetando o futuro, o dirigente 
planeja seguir a vida saudável, com suas 
três filhas que atuam no setor de educação, 
e também contribuir para o crescimento do 
Sicoob Carlos Chagas e do cooperativismo 
em todo o país. “Com as fintechs e bancos 
digitais, as cooperativas financeiras 
precisam cada dia mais sair da zona de 
conforto e se reinventar para sobreviver 
no mercado”, explica, falando sobre o 
investimento necessário em tecnologia. 

Ele finaliza ainda dizendo que o 
projeto é que o cooperativismo de crédito 
esteja inserido em todo o Brasil e que o 
Sicoob Carlos Chagas, inaugurando este 
primeiro PA fora de Minas e autorizado 
pelo Banco Central para atuar em outros 
Estados, deve ser uma das cooperativas que 
muito contribuirá para esta consolidação 
nacional. 

Superintendente do Sistema Ocemg e cooperativas parceiras 
apresentam MinasCoop Energia durante o evento

Valdei Barbosa
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Especial

Sistema Ocemg inaugura primeiras usinas fotovoltaicas  
do Programa MinasCoop Energia

Estações estão localizadas em Cristália e uma terceira usina está sendo construída em 
Botumirim, ambas no Norte de Minas; a energia gerada será utilizada para suprir a demanda 

das unidades da organização e parte será doada para a Santa Casa de BH

de Estado de Desenvolvimento Econômico de 
Minas Gerais (Sede/MG), Kathleen Garcia, 
afirmou que “temos aqui um exemplo ímpar 
do que o cooperativismo pode realizar. Com 
estas instalações das usinas, que o MinasCoop 
Energia está fazendo em todo o Estado em 
parceria com as cooperativas, é possível 
trazer grandes mudanças na vida do mineiro. 
São pequenas ações que podem transformar 
aquela região”, disse, complementando sobre 
a importância da geração de energia limpa e 
o acordo de cooperação técnica que o Sistema 
Ocemg firmou com o Governo de Minas, 
dando capilaridade às demais ações do Estado 
no sentido de incentivar a geração de energia 
limpa. 

“Vemos esta iniciativa da Ocemg com 
muito bons olhos. Ela tem um caráter de 
pioneirismo, buscando a auto sustentabilidade 
do consumo de energia da organização, 
com finalidade filantrópica também. Além de 
ser lotada exatamente no solo da agricultura 
familiar, não chegando a competir com a 
atividade, pois ocupa uma área pequena 
da propriedade, mas vai gerar rendimentos 
para o proprietário”, salientou o subsecretário 
de Agricultura Familiar e Desenvolvimento 
Rural Sustentável da Secretaria de Estado 
de Agricultura, Pecuária e Abastecimento de 
Minas Gerais (Seapa/MG),  Ricardo Demicheli, 
também representante do governo estadual na 
inauguração. 

O prefeito de Cristália, Jairo Júnior, falou 
também sobre sua satisfação pela cidade 
receber o projeto, que está trazendo muitos 
benefícios em termos de sustentabilidade, mas, 
principalmente, na economia local. 

Cooperativistas presentes
A solenidade de inauguração foi 

prestigiada ainda por dirigentes de cooperativas 
mineiras e conselheiros do Sistema Ocemg, 
como o presidente da Cooperativa Central dos 
Produtores Rurais (CCPR), Marcelo Candiotto. “A 
CCPR tem um grande orgulho e satisfação em 

O Sistema Ocemg concretizou um dos 
seus grandes desafios: a inauguração de duas 
das três micro usinas fotovoltaicas do Programa 
de Energia Fotovoltaica do Cooperativismo 
(MinasCoop Energia), localizadas em Cristália, 
no Norte de Minas. A terceira está sendo 
finalizada e fica em Botumirim, a cerca de 40 
km do município.

Em um evento, realizado no dia 29 de 
outubro, no local onde funcionará uma das 
estações, o presidente do Sistema Ocemg, 
Ronaldo Scucato, e membros do Comitê 
Gestor da iniciativa receberam autoridades do 
município e do Governo do Estado, assim como 
moradores e parceiros da cidade na realização 
da obra. 

Na sua fala, Scucato frisou a emoção de 
ver este programa sendo colocado em prática. 
“Deus me deu uma longa vida para que 
pudesse chegar até aqui, em Cristália, e ver 
esta meta do cooperativismo ser atingida que é 
mostrar para a sociedade que as cooperativas 
estão no mercado fazendo negócios, mas 
sempre preocupadas com as pessoas e com a 
sustentabilidade”, disse. 

O superintendente do Sistema Ocemg e 
coordenador do Comitê Gestor do programa, 
Alexandre Gatti Lages, compartilhou os dados 
técnicos sobre o projeto, explicando que a 
organização pagará, mensalmente, R$ 600,00 

participar deste projeto, capitaneado pela Ocemg, 
que está ligado a ESG (Governança Ambiental, 
Social e Corporativa), visando o fortalecimento 
econômico e dando sustentabilidade ao 
negócio cooperativo, em especial com as 
contas de energia, também a participação na 
sustentabilidade ambiental, evitando a construção 
de futuras usinas termoelétricas que fornecem 
energia muito mais cara e trazem um maior 
impacto para o meio ambiente. E tem o lado 
social, pois a Ocemg dá um grande exemplo ao 
beneficiar as famílias proprietárias dos terrenos 
por meio do arrendamento. O MinasCoop 
é um projeto moderno, que vem cumprindo 
os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
da ONU, e a CCPR tem muito orgulho de ter 
participado desde o primeiro momento junto com 
a Ocemg e o Sicoob Credicom e agora poder 
estar aqui cumprindo tudo o que foi consolidado”, 
comentou Candiotto.

Para o presidente da Federação das 
Cooperativas de Transporte de Cargas e 
Passageiros do Estado de Minas Gerais 
(Fetranscoop/MG) e diretor da Coopimetro, 
Evaldo Matos, a vanguarda é um dos diferenciais 
do cooperativismo mineiro. “Estar aqui hoje é um 
momento ímpar para o nosso Estado, pois esse 
programa de energia renovável atende a uma 
tendência mundial e nós, como Ocemg e como 
cooperativas mineiras, estamos no caminho certo 
dando o pontapé inicial, servindo de exemplo 
para o Brasil  de como o setor cooperativista 
tem como um dos princípios o interesse pela 
comunidade não apenas no papel, mas também 
na prática”, disse. 

“O MinasCoop é muito importante e  vem 
para demonstrar o amplo foco social e local que 
são fundamentais para a produção de energia 
limpa e para o desenvolvimento das cidades, 
gerando riquezas para a região. A Ocemg deve 
servir de exemplo para os outros municípios 
da região para que possamos consolidar o 
desenvolvimento regional, especialmente uma 
atividade como esta, que é produzir energia 
limpa com qualidade e com foco no futuro”, 

para os proprietários dos terrenos onde estão 
alocadas as usinas, gerando uma renda extra 
para estas famílias. E complementou: “a 
energia gerada irá suprir as necessidades da 
nossa sede, do nosso Centro de Treinamento e 
vamos doar parte para a Santa Casa de Belo 
Horizonte. É uma iniciativa que já conta com 
mais de 30 cooperativas participantes em todo 
o Estado e cada uma escolhe quais entidades 
serão beneficiadas. Ou seja, é o cooperativismo 
trazendo uma transformação social por meio do 
MinasCoop Energia”. 

“Fiquei muito grato com a construção da 
usina aqui na comunidade, porque gerou muito 
serviço para as pessoas na cidade. E, para mim, 
gerou uma renda extra para pagar a conta de 
luz ou de água. Tudo que vem é muito bom 
para nós”, explicou Porfírio Rodrigues, produtor 
rural e proprietário da terra onde foi construída 
a usina inaugurada.

Representando o governador do Estado 
no evento, a subsecretária de Promoção de 
Investimentos e Cadeias Produtivas da Secretaria 

complementou Dario Colares, presidente do 
Sicoob Credinor, localizada em Montes Claros. 

Sustentabilidade e desenvolvimento 
O MinasCoop Energia foca na geração de 

energia autossuficiente, tendo como diferencial o 
cuidado no âmbito social, inerente aos valores e 
princípios do cooperativismo. Assim, o programa 
consiste no incentivo às cooperativas para a 
construção de usinas fotovoltaicas a fim de suprir 
a demanda de energia de suas unidades, com 
doação de parte dessa energia a entidades 
filantrópicas de saúde em todo o Estado.

Ao todo, o Sistema Ocemg realizou um 
investimento em torno de R$ 1.540.000,00 para 
viabilização e construção das usinas fotovoltaicas 
que serão geradoras da energia para sua sede e 
seu centro de treinamento, localizados em Belo 
Horizonte, bem como com a doação de parte 
desta energia para a Santa Casa de Misericórdia 
de BH.

A estimativa é de que a organização tenha 
um retorno deste valor em até cinco anos. Para 
fazer chegar a este número, o Comitê Gestor 
do programa considerou a economia com as 
contas de energia e a geração de créditos de 
carbono, que representam um mercado de 
créditos originados a partir da não emissão de 
gases que causam o efeito estufa, podendo ser 
comercializados. Na sede do Sistema Ocemg, 
por exemplo, o custo mensal da energia é de  
R$ 22 mil, mas em algumas cooperativas a 
conta pode chegar a R$ 100 mil.

Na capital mineira, o Sistema Ocemg tem 
como parceiros a CCPR e o Sicoob Credicom, 
que também doarão uma parte da produção 
da energia produzida por suas usinas de energia 
fotovoltaica para a Santa Casa de Misericórdia 
de BH.

Para Scucato, o cooperativismo tem entre 
suas atribuições atuar em prol das pessoas, 
assim como do negócio cooperativo e da 
sustentabilidade e o MinasCoop Energia reúne 
tudo isso. E ele ainda complementa: “Além de 
tudo, este programa privilegia a inovação e 
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foca no futuro, algo que temos priorizado nas 
capacitações e nas ações do Sistema Ocemg e 
das cooperativas mineiras para que sigam sendo 
o esteio do crescimento do Estado e do país”.  

Quanto mais melhor
Lançado em 2020, o MinasCoop 

Energia já conta com cerca de 30 cooperativas 
integrantes e está aberto para a participação de 
todas as quase 800 cooperativas associadas 
ao Sistema Ocemg. Para saber mais e tirar 
dúvidas sobre como participar do programa, 
basta entrar em contato pelo telefone  
(31) 3025-7019.
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EspecialEntrevista Internacional

Vinte e quatro representantes de 21 
cooperativas mineiras dos ramos agrope-
cuário, crédito e saúde participaram, entre 
4 e 9 de outubro, da 5ª edição do Coop 
Management Program, em Portugal.

Acompanhados do presidente do  

Sistema Ocemg, Ronaldo Scucato, o gru-
po teve aulas do programa na Universida-
de Católica de Lisboa, escola de negócios 
internacional classificada entre as Top 20 
do setor na Europa, sendo, ainda, líder em 
educação executiva em Portugal há mais 

de 20 anos.  Os executivos de cooperativas 
participantes são egressos do programa  
Lidercoop, oferecido pelo Sistema Ocemg 
desde 2017.

O foco do Coop Management 
Program, além de garantir a educação 
continuada dos dirigentes do setor, é 
maximizar a eficácia do desenvolvimento 
de competências e de alteração de 
comportamentos daqueles que o 
frequentam. Para tal, são trabalhados 
temas como: Tendências do Mundo Global, 
Governança Corporativa, Empreendedorismo 
Social, Transformação Digital, Decisões 
de Marketing Estratégico, Comunicação, 
Negociação e Gestão de Conflitos e Gestão 
de Equipes de Alto Rendimento.

Segundo Scucato, o Sistema Ocemg tem 
como uma de suas metas a capacitação de 
dirigentes, cooperados e colaboradores das 
cooperativas do Estado e, para isso, se alia às 
principais instituições de ensino do país e de 
fora do Brasil na formulação e aplicações de 
cursos e programas.

Coop Management Program reúne dirigentes 
cooperativistas na Universidade Católica de Portugal

A busca de soluções conjuntas e a 
promoção do diálogo entre produtores 
e indústrias do setor de lácteos em Minas 
Gerais são os principais objetivos do 
Conselho Paritário de Produtores /Indústrias 
de Leite no Estado de Minas Gerais 
(Conseleite/MG). O Sistema Ocemg integra 
esta associação civil representando as 
cooperativas que possuem laticínios e que 
englobam milhares de produtores rurais do 
Estado. Além do entendimento mútuo em 
prol do desenvolvimento do setor, o conselho 
criou uma metodologia para o cálculo do 
valor de referência do leite, que leva em 
consideração as particularidades de cada 
produção e norteia a comercialização pelo 
fornecedor. Sendo Minas Gerais o maior 
produtor de leite do país e as cooperativas 
responsáveis por 19% da produção 
leiteira no Estado, o Jornal Cooperação 
convidou o presidente e o vice-presidente 
do Conseleite/MG, Eduardo Pena e Yago 
Sartori, respectivamente, para falarem sobre 
a atuação e a importância do conselho para 
toda a cadeia produtiva de leite no Estado. 
Pena é engenheiro agrônomo e atual vice-
presidente do Sistema Faemg. Já Yago é 
médico veterinário de formação e gerente 
de Captação e Fomento da Embaré. Confira 
a entrevista!

Jornal Cooperação: O que é o 
Conseleite/MG e qual é sua relevância 
para o segmento de leite no Estado? 

Eduardo Pena: O Conseleite/MG é 
uma iniciativa privada entre produtores e 
indústria, uma associação civil regida por 
estatuto e regulamentos próprios, que reúne 
representantes de produtores rurais de 

leite do Estado e das indústrias de laticínios 
de Minas. O conselho é paritário, ou seja, 
o número de representantes dos produtores 
rurais é igual ao número de representantes 
das indústrias. 

Yago Sartori: A relação indústria/
produtor é uma relação de interdependência, 
logo, é de suma importância que discutam 
os desafios da cadeia produtiva do leite 
em conjunto. Esse espaço foi criado após a 
consolidação do Conseleite em Minas Gerais. 
No Conseleite/MG, além dos produtores 
obterem informações mais aprofundadas 
do mercado de venda de cada derivado, 
discutimos desafios da cadeia como 
qualidade, competitividade, logística etc.

J.C.: Quais vantagens o conselho traz 
para o setor? Das conquistas alcançadas, 
quais se destacam até o momento e qual 
é o foco da atuação do Conseleite-MG 
para os próximos anos?

E.P.: Destaco diversas vantagens para 
produtor e indústria com a criação do 
Conseleite/MG. Entre elas, para o produtor, 
estão: ter referência para negociação e acesso 
a parâmetros técnicos e econômicos, dispor de 
informações gerenciais de custo de produção 
em diferentes sistemas, identificar a capacidade 
de pagamento da indústria, além de ter 
consultoria e estratégia de mercado e melhor 
relacionamento com a indústria. Por sua vez, 
o segmento industrial tem como vantagens: 
facilidade no processo de negociação e melhor 
relacionamento com o produtor, abastecimento 
mais estável, redução de conflitos, diminuição 
da disputa predatória entre indústrias, bem 
como consultorias e informação de custos e 
preços e estratégia de mercado. 

A nossa esperança é que no futuro 
tenhamos um número bem maior de 
participantes da indústria de laticínios, 
quanto maior for o número de informação 
mais precisos seremos nas divulgações das 
nossas resoluções. É preciso saber também 
que o Conseleite/MG não é tabelamento 
de preços, e sim um valor de referência 
para livre negociação da matéria-prima 
leite. As resoluções do conselho nos 
indicam as tendências e variações do 
mercado para que os produtores de todo 
o Estado entendam as flutuações de um 
mercado tão sensível e volátil.

Y.S.: Acredito que a maior conquista 
do Conseleite/MG até aqui foi a promoção 
do diálogo entre produtores e indústrias. 
O foco agora é trazer mais indústrias 
e mais produtores a participarem do 
conselho e ampliarmos o diálogo. Minas 
Gerais é um Estado exportador de leite 
e só manteremos e expandiremos este 
mercado através da união de forças entre 
os dois elos da cadeia.

J.C.: Qual é a importância 
de promover o encontro entre 
produtores e indústrias em prol do 
desenvolvimento do setor?

E.P.: O fundamento principal do 
Conseleite/MG é servir de base para 
a livre negociação comercial entre as 
partes, produtores de leite e indústria, 
com foco na transparência nas regras e 
na metodologia, chegando a decisões 
que são paritárias e com base técnica. E 
o objetivo do conselho é buscar soluções 
conjuntas, pelos produtores rurais e 
indústrias, para resolver problemas 
comuns do setor lácteo, e divulgar os 
valores de referência para a matéria-
prima leite, seguindo parâmetros de 
qualidade e volume a partir dos preços de 
comercialização de leite e seus derivados, 
praticados pelas empresas participantes 
do conselho.

Y.S.: Como disse anteriormente, 
apesar da relação produtor/indústria 
ser de interdependência, o convívio por 
vezes requer habilidade, por isso, julgo 
de grande importância para o setor o 
conselho proporcionar este diálogo.

Presidente e vice-presidente do Conseleite/MG falam sobre atuação e 
importância da associação para o setor de leite em Minas 

Yago SartoriEduardo Pena

Comitiva mineira pôde vivenciar as aulas em 
uma das principais universidades da Europa

Capacitação

Lideranças cooperativistas participam de  
evento sobre Novo Código de Cultura

“Novo Código de Cultura” foi o 
tema da masterclass realizada pelo Sis-
tema Ocemg, no dia 18 de outubro, 
para cerca de 35 dirigentes cooperativis-
tas. Os autores do best seller Gestão do 
Amanhã, Sandro Magaldi e José Salibi 
Neto, foram os convidados a falar sobre 
o assunto aos participantes.

Para abrir o evento, o presidente 
do Sistema Ocemg, Ronaldo Scucato, 
frisou a importância das lideranças 
cooperativistas estarem em constante 
atualização e em busca de conhecimento, 
sempre com foco no negócio e nas 
pessoas, que são a base das cooperativas. 
“Atualmente, tudo muda todos os dias, a 
única coisa que não muda é a mudança”, 
frisou, relembrando que o virtual e o real 
devem ser balanceados, voltando os 
olhos para o comportamento e para o 
ser humano.

Na palestra inicial, Salibi falou sobre 
como a cultura é imprescindível para que 

haja coerência e a coesão no negócio, 
seja ele de qualquer ramo. Ele frisou que 
uma mudança de cultura, ou a evolução 
dela, é um desafio e que para criar uma 
cultura poderosa é preciso construir um 
modo de trabalhar que:  distinga sua em-
presa da concorrência; garanta  a perma-
nência de valores operacionais críticos, 
como encantar os clientes ou criar produ-
tos diferenciados; ajude os líderes a iden-
tificarem pessoas que estejam em sinto-
nia com a missão da empresa; e enfoque 
em um pequeno número de elementos de 
design cultural capazes de influenciar um 
grande número de comportamentos, no 
decorrer de um longo período de tempo.

Para Magaldi, mesmo dentro 
do cooperativismo e, no caso das 
cooperativas de crédito, inseridas em 
um mesmo sistema, cada uma tem sua 
cultura e o líder tem o papel de agente 
de comunicação, sendo importante que 
estejam totalmente alinhados com a 

mensagem e a cultura do negócio para 
passar para os cooperados e para os 
colaboradores.

Como complemento, Magaldi e o sócio 
fundador da consultoria de gestão de mar-
cas iN, Fábio Milnitzky, apresentaram o caso 
de sucesso da cooperativa agrícola francesa 
Tereos, que tem atuação também no Brasil. 
Segundo explicaram, a organização procurou 
a consultoria deles para trabalhar a evolução 
da cultura da cooperativa no país, mantendo 
unidade com a da organização na França.

“Cultura é o jeito de ser, como as coisas 
são feitas, no que o empreendimento acredita. 
Uma vez estruturada, o que identificamos é que 
um dos principais defeitos das organizações 
é não saber falar sobre ela. Tendemos a 
entender a cultura como algo abstrato e não 
concreto no dia a dia da empresa”, comentou 
Milnitzky. Ele explicou ainda que não existe 
construção de marca sem falar da cultura da 
empresa ou da cooperativa, são caminhos 
que seguem juntos.
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EspecialAproximação

Programa Portas Abertas recebe dirigentes 
da OCB Paraíba e OCB Ceará 

O Sistema Ocemg recebeu visitas 
de duas delegações de Unidades 
Estaduais cooperativistas do nordeste 
do país: Paraíba e Ceará. No dia 6 de 
outubro, pelo Programa Portas Abertas, 
a visita foi da comitiva da OCB Paraíba 
(PB), composta pelo presidente e pelo 
superintendente, André Pacelli Bezzera 
Viana e Pedro José de Alburqueque 
Almeida, acompanhados por dirigentes 
de cooperativas da Unidade Estadual.

O grupo de 16 pessoas veio a Minas 
Gerais para conhecer o trabalho da 
coirmã mineira e, em sequência, viajou 
para São Roque de Minas para visitar o 
Sicoob Saromcredi e suas instalações e 
projetos. Na ocasião, o vice-presidente e o 
superintendente do Sistema Ocemg, Samuel 
Flam e Alexandre Gatti Lages, e a gerente 
de Relações Institucionais, Isabela Pérez, 
recepcionaram os visitantes. 

Flam, em sua fala de abertura, deu 
boas-vindas aos dirigentes e reforçou que 
o Sistema Ocemg está sempre de portas 
abertas para recebê-los e contribuir 
com o intercâmbio de aprendizado e 
troca de experiências entre as Unidades 

Estaduais.“Formado por um grupo 
heterogêneo com a representatividade 
dos ramos crédito, educacional e 
agropecuário, o grupo presente participa 
ativamente da nossa gestão, levando 
sugestões, críticas e propostas para que o 
cooperativismo da Paraíba cresça. 

No Nordeste, a Paraíba é um 
dos Estados mais pobres, mas temos 
alcançado bons resultados sobretudo 
do cooperativismo de crédito que tem 
crescido consideravelmente nos últimos 
anos e estar em Minas Gerais é uma 
oportunidade para aprendermos e 
levarmos boas experiências para fortalecer 
o cooperativismo no Estado”, comentou o 
presidente da OCB/PB.

Já em 8 de novembro, a Casa do 
Cooperativismo Mineiro recebeu a visita 
da delegação da OCB Ceará representada 
pelo seu presidente, João Nicedio Alves 
Nogueira, acompanhado por dirigentes e 
gestores da Unimed-Fortaleza. 

O grupo de 12 pessoas veio a Minas 
Gerais para conhecer o trabalho do 
Sistema Ocemg e também para realizar 
uma visita de Benchmarking à Unimed/BH.  

Na ocasião, a gerente de Relações 
Institucionais,  Isabela Pérez, e as gerentes de 
Educação e Desenvolvimento Sustentável, 
Andréa Sayar; e Desenvolvimento e 
Monitoramento de Cooperativas, Vitória 
Drumond, recepcionaram a comitiva. 

As gerentes explicaram as 
metodologias e participações das 
cooperativas nas ações, como o Programa 
de Desenvolvimento da Gestão das 
Cooperativas (PDCG), Lidercoop, Curso 
Ópera, parcerias com a Fundação Dom 
Cabral e Universidades como a Católica 
de Lisboa. “Temos toda uma estrutura de 
escuta com as cooperativas trabalhando 
primeiro os indicadores, os anseios delas 
e depois trazemos o que existe de inovador 
no mercado nacional e internacional para 
ofertar a elas”, Sayar, ao explicar como 
são pensadas e estruturadas as atividades 
realizadas pelo Sistema Ocemg.

Diante da apresentação, João Nicedio 
Alves Nogueira também compartilhou as 
experiências e dificuldades da OCE-CE 
mostrando para os dirigentes a importância 
da participação das cooperativas do Estado 
nas atividades do Sescoop-CE.

Unimed-BH investirá R$ 200 milhões em  
um novo hospital em Contagem

Hospital Unimed Poços promove ações voltadas 
para o descarte correto de resíduo

A Unimed-BH anunciou, no dia 6 de 
outubro, a expansão da sua Rede Própria 
na Região Metropolitana de Belo Horizonte 
com a construção de um novo hospital 
em Contagem.  A cooperativa fará um 
investimento de aproximadamente R$ 200 
milhões com recursos próprios na unidade 
que funcionará onde hoje funciona o 
Centro de Promoção da Saúde – Unidade 
Contagem. As obras serão iniciadas em 
2022, com inauguração prevista para 2023.

De acordo com o presidente da 
Unimed-BH, Samuel Flam, a região é 
estratégica e um importante polo industrial 

Nos dias 6 e 7 de outubro, o Hospital 
Unimed Poços promoveu uma Campanha 
de Conscientização para o Descarte Correto 
de Resíduos. Realizada anualmente, a ação é 
direcionada aos colaboradores do hospital e 
da operadora.

“Nosso objetivo é reduzir a produção 
de resíduos e reforçar a importância da sua 
correta segregação no momento e local em 
que foi gerado”, destacou o médico José Júlio 
Balducci, diretor do Hospital.

Durante os dois dias, facilitadores do 
Programa de Gerenciamento de Resíduos 
de Serviço de Saúde (PGRSS) da unidade 
hospitalar promoveram uma blitz para explicar 
os diversos tipos de resíduos e a importância 
do descarte correto. Como forma de incentivo, 
cada colaborador recebeu um pacotinho com 

para o Estado. “Estamos priorizando o 
município por ser uma área de fácil acesso. 
Isso contribuirá para facilitar a mobilidade 
das pessoas, reduzindo a busca por outros 
polos de saúde e trazendo mais agilidade 
no atendimento aos nossos mais de 250 mil 
clientes da região”, reforçou.

A unidade terá capacidade para 
até 360 leitos, Pronto Atendimento 24 
horas, bloco cirúrgico, além de um 
complexo e moderno Centro de Imagem 
e Laboratório de análises clínicas. O 
serviço contará ainda com setor dedicado 
a cirurgias ambulatoriais e Hospital-Dia. 

Outro intuito da Unimed-BH é contribuir para 
o desenvolvimento econômico do município. 
A expectativa é que a nova unidade tenha 
650 médicos cooperados, gerando 1.500 
empregos diretos e 1.400 indiretos.  
A cooperativa também irá ampliar os seus 
investimentos em programas socioculturais 
na região, por meio do Programa 
Sociocultural da Unimed-BH, gerido 
pelo Instituto Unimed-BH, que patrocina 
diversos projetos em Belo Horizonte e 
Betim, voltados para formação de jovens 
e crianças, formação de professores e 
atividades culturais gratuitas.

Governador de Minas conhece 
estrutura da Cooxupé

No dia 14 de outubro, o governador 
de Minas Romeu Zema visitou e conheceu o 
Complexo Industrial do Japy, da Cooxupé, em 
Guaxupé. Na ocasião, ele esteve acompanhado 
pela Secretária de Estado de Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento, Ana Valentini, pelo presidente 
da Emater/MG, Otávio Maia, e pelos deputados 
federal Emidinho Madeira, e estaduais Dalmo 
Ribeiro e Antônio Carlos Arantes.

O grupo foi recepcionado pela diretoria 
da cooperativa, entre eles o presidente e o vice-
presidente da Cooxupé, respectivamente, Carlos 
Augusto Rodrigues de Melo e Osvaldo Bachião 
Filho.

A visita às dependências da cooperativa se 
deu em decorrência da viagem do governador e 
comitiva à cidade de Guaxupé. Na oportunidade, 
Zema falou aos produtores locais, frisando o 

destaque de Minas Gerais como maior produtor 
de café do país. “É uma atividade que gera muita 
riqueza e empregos. Faço questão de visitar 
todos os setores da nossa região para entender 
melhor os desafios enfrentados por cada cadeia 
de produção. Assim, confiança é fundamental e 
queremos que o café cresça cada vez mais em 
produção e em exportação. Temos o clima, a 
tecnologia e as pessoas capacitadas”, falou.

“Estamos agradecidos e honrados por esta 
visita tão nobre, uma vez que a nossa atividade 
busca por parcerias. Principalmente por conta 
dos efeitos da seca e da geada. Aqui, neste 
parque industrial, preparamos, processamos e 
industrializamos o café dos nossos cooperados. 
Levando ao mundo, dessa forma, o resultado 
da produção das nossas famílias”, ressaltou o 
presidente da Cooxupé por ocasião do encontro.

EspecialFormação

Sistema inicia Programa de Desenvolvimento de Lideranças 
para singulares da Unimed Federação Minas

O Sistema Ocemg realizou, nos 
dias 13 e 14, 18 e 19 de outubro, em 
parceria com a Fundação Dom Cabral 
(FDC), os primeiros módulos do Programa 
de Desenvolvimento de Lideranças para 
representantes da Unimed Federação 
Minas.

A iniciativa tem como objetivo desenvolver 
nos participantes competências relacionadas 
ao desenvolvimento organizacional das 
cooperativas. O programa será dividido em 
cinco módulos, seguindo as temáticas: 
Autoconhecimento, Liderança, Cultura 
Organizacional, Gestão da Mudança e 
Inovação e Transformação Digital. No 
total, serão trabalhadas 52 horas ao longo 
do programa.

Abrindo os trabalhos, o presidente 
do Sistema Ocemg, Ronaldo Scucato, 
ressaltou que “fazer negócios é o 

foco do cooperativismo, mas o lado 
comportamental dos gestores e 
colaboradores está incluído neste 
processo. E a FDC é uma importante 
parceira, que passa o conhecimento 
acerca da gestão dos empreendimentos, 
porém com vistas no comportamento 
das suas lideranças”. E complementou: 
“ledo engano das pessoas que acham 
que com a digitalização as emoções 
humanas desaparecem. Podem até tentar 
‘logaritimizar’ a vida, mas o logaritmo não 
identifica os sentimentos das pessoas”.

Na mesma linha, o diretor de 
Projetos da FDC, Carlos Eduardo Borges, 
apresentou o programa aos presentes e 
ressaltou a importância da capacitação e 
a parceria entre as instituições em prol da 
formação dos dirigentes cooperativistas 
mineiros.

Para o diretor de Integração e Mercado da 
Unimed Federação Minas, Aylan César de 
Melo, “antes de qualquer coisa, somos 
cooperativas, e a humanização da gestão 
que o cooperativismo traz em seus valores 
é o que importa para que a essência  da 
cooperação esteja nos nossos líderes”.

A professora do primeiro módulo, 
Reivle Melo, falou sobre autoconhecimento 
com foco na liderança, destacando a ação 
do líder para o êxito do negócio. Para ela, 
é necessário que o gestor saiba bem quais 
são suas características que facilitam e 
que dificultam as relações com os colegas 
e que entenda que liderar é um processo 
e um produto do relacionamento entre 
pessoas.

Participam do programa cerca de 30 
representantes de cooperativas, que se 
encontrarão ao longo dos próximos meses.

adubo produzido a partir do resíduo orgânico 
recolhido na Unimed Poços.

Além disso, a cooperativa implantou 
com sucesso a coleta seletiva de resíduos 
recicláveis, comuns, de serviço de saúde, 
pilhas, baterias e lâmpadas. De janeiro a julho 
de 2021, foram coletados 86.971,15 quilos de 
materiais segregados – 76,04% dos resíduos 
gerados. A Unimed Poços mantém ainda um 
ponto de coleta de medicamentos vencidos 
e embalagens vazias na farmácia, que gerou 
40,7 quilos de resíduos de medicamentos, 
entregues pela comunidade.

Foram fechadas ainda para prestação 
de serviços de coleta, gestão adequada 
e destinação final de resíduos, dentro do 
programa de desenvolvimento de fornecedores 
e cooperativas locais.

Sicredi é reconhecido 
em quatro premiações 

nacionais
O Sicredi foi destaque nos rankings das principais 

premiações organizadas por veículos de comunicação 
nacionais. No guia Exame Melhores & Maiores 2021, 
por meio do Banco Cooperativo Sicredi, se classificou 
no 15º lugar entre os Maiores Bancos. 

O Sicredi também ficou em 9º lugar na 
classificação dos 100 Maiores Bancos do Valor 
1000, mantendo a posição em relação ao ranking 
do ano anterior. E se destacou ainda em outras 
11 categorias do guia, que considera o balanço 
combinado do Sistema. Entre os destaques, 
ocupou a 4ª colocação entre os 20 Mais Rentáveis 
sobre o Patrimônio e o 7º lugar entre os 20 Maiores 
em Operações de Crédito e em Depósitos Totais.

Elaborado pelo jornal Valor Econômico 
e pelo Serasa Experian, com base em dados 
do ano contábil de 2020, o Valor 1000 conta 
com o trabalho de homologação da Escola de 
Administração de Empresas da Fundação Getúlio 
Vargas (Eaesp/FGV). 

Já no Época Negócios 360°, guia elaborado 
pela revista e pela Fundação Dom Cabral (FDC), 
a instituição financeira cooperativa ficou em 8º 
lugar no ranking setorial de Bancos, colocação 
influenciada pelo destaque no 2º lugar em 
Governança Corporativa dentro do setor. O 
Sicredi também figurou no 6º lugar em Pessoas, 
8º em Inovação, 10º em Sustentabilidade, 11º em 
Visão de futuro e 15º em Desempenho Financeiro, 
entre outros.

Em setembro, a instituição se destacou no 
ranking do Finanças Mais, do jornal O Estado 
de São Paulo em parceria com a agência 
classificadora de risco de crédito Austin Rating. 
Participando do anuário por meio do Banco 
Cooperativo Sicredi, o Sicredi foi ranqueado em 
6º lugar na categoria Bancos – Financiamento. 
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