
SISTEMA OCEMG
PODE FAZER
PELA SUA COOP?

Você sabe  
tudo que o





Nossa proposta é fomentar as melhores 
práticas de educação e desenvolvimento 
para as cooperativas mineiras.

Ronaldo Scucato 
Presidente do Sistema Ocemg

‘‘
‘‘

1



é formado por três entidades 
que trabalham juntas pelo 
cooperativismo mineiro
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Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo 
de Minas Gerais (Sescoop-MG)
Oferece soluções para a competitividade e sustentabilidade das coope-
rativas mineiras, proporcionando atividades de formação profissional, 
monitoramento e promoção social.

A Ocemg ainda integra a Federação dos Sindicatos das Cooperativas dos 
Estados de Alagoas, Bahia, Espírito Santo, Minas Gerais e Santa Catarina 
(Fecoop-Sulene)

Sindicato e Organização das Cooperativas do Estado 
de Minas Gerais (Ocemg)
Órgão de representação política, sindical-patronal e de defesa do coo-
perativismo no Estado.
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CONHEÇA 
NOSSAS 
AÇÕES que fortalecem 

o movimento 
cooperativista 
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Representamos e defendemos os interesses 
do cooperativismo, atuando nos principais 
órgãos e esferas de decisão do Estado.

Governo de Minas, Prefeituras e Casas 
Legislativas.

Parceiros estratégicos. 

Órgãos de representação nacionais e 
internacionais.  

Representação Institucional
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Ocupamos  assento em diversos conselhos, câmaras técnicas e 
temáticas, comitês, fóruns e congêneres junto a órgãos públicos 
e privados, direcionando ações e propostas em prol do seg-
mento. Por meio dessas parcerias é possível desenvolver projetos 
de fomento e desenvolvimento do Estado direcionados pelo 
cooperativismo.

   Parcerias institucionais

Temos uma equipe especializada que atua em parceria com 
as Frentes Parlamentares do Cooperativismo na Assembleia 
Legislativa do Estado de Minas Gerais (ALMG), na Câmara 
Municipal de Belo Horizonte, e em conjunto com o Sistema OCB 
no Congresso Nacional, promovendo interlocução direta com os 
parlamentares para a defesa do setor.

   Acompanhamento de projetos de lei
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A Ocemg, na qualidade de sindicato-patronal 
do setor cooperativista em Minas Gerais, 
atua para que as cooperativas tenham os 
seus direitos garantidos e sejam represen-
tadas enquanto categoria econômica nas 
mais diversas esferas.

Atuação Sindical
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Além de representar as coops enquanto categoria econômica, a Ocemg presta 
serviços como:

Jurídicos – Assessoria e consultoria jurídica nas áreas trabalhista e sindical 

Negócios – Assistência em negociação coletiva, representação em comitês e 
grupos de trabalho  

Administrativos – Apoio estrutural para que a sua coop funcione cada vez melhor

Inteligência Sindical – Informação, conteúdo e capacitação nas áreas sindical e 
trabalhista
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NOSSAS 
ATIVIDADES

para impulsionar 
a competitividade 
da sua coop
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Temos um amplo portfólio de solu-
ções de educação para o desenvolvi-
mento de competências estratégicas, 
gerenciais e operacionais dos dirigen-
tes, empregados e cooperados, con-
tribuindo para a profissionalização da 
gestão e da governança das coopera-
tivas, bem como da incorporação de 
práticas de sustentabilidade a serem 
conhecidas, elaboradas e adotadas 
pelo setor.

DESENVOLVIMENTO 
DA SUA COOP

Educação 
cooperativista 
e profissional

Caminhos para o
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Oferecemos às cooperativas instru-
mentos de diagnóstico que estimulam 
a competitividade e uma atuação de 
destaque no mercado, por meio de 
propostas para a melhoria de proces-
sos de governança, conformidade, 
viabilidade econômica, acompanha-
mento do quadro social e metodolo-
gias de gestão. 

Idealizamos o Dia C e fomos pioneiros 
na adesão ao Pacto Global da ONU 
em nosso setor. Temos programas 
e metodologias próprias de adoção 
de políticas de ESG e de inserção 
das cooperativas no processo de 
desenvolvimento das comunidades, 
municípios e cadeias produtivas, 
ofertando ainda soluções no âmbito 
da qualidade de vida e bem-estar 
para empregados cooperativistas e 
cooperados.

Monitoramento 
e Mercados

Desenvolvimento 
Sustentável 

13



Fomenta o desenvolvimento das competências essenciais de 
gestão e governança aplicadas às diversas funções gerenciais e 
estratégias empresariais e de negócios das cooperativas. Voltado à 
alta gestão das cooperativas participantes do PDGC, reconhecidas 
no Prêmio Nacional de Excelência em Gestão de Cooperativas ou 
com pontuação igual ou superior a 85% no último ciclo do PDGC.
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Visa melhorar as competências estratégicas dos conse-
lheiros e dirigentes das cooperativas, a partir de conteúdos, 
reflexões e debates relativos ao macroambiente, setor de 
atuação e práticas de gestão e governança de vanguarda.

Prodecoop
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Desenvolve conhecimentos aplicados às diversas funções geren-
ciais nas cooperativas, com fundamentação doutrinária e legal 
inerentes ao setor cooperativista. Programa voltado aos dirigentes, 
conselheiros e gestores das coops.

Formacoop
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Promove o desenvolvimento das competências necessárias 
para o exercício das responsabilidades dos conselheiros 
das cooperativas de crédito, a partir de uma compreensão 
sistêmica e estratégica do negócio, do setor, da sua regu-
lação e seu modelo de governança, com vistas ao alcance 
de elevados índices de desempenho organizacional e de 
sustentabilidade no mercado de atuação.

Formacred
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O Sistema Ocemg oferece uma trilha de aprendizagem para as 
lideranças das cooperativas de alta performance, de acordo 
com sua pontuação no PDGC e que já tenham participado do 
Programa Lidercoop. Os programas internacionais são realizados 
em parceria com as melhores escolas de negócios do mundo: 
Universidade Católica de Lisboa (Portugal), Universidade de St. 
Gallen (Suiça), Trinity College (Irlanda) e Kaospilot (Dinamarca) 
e visam preparar os líderes do cooperativismo mineiro para uma 
gestão cada vez mais estratégica e eficiente, alinhada com as 
melhores práticas de empresas de classe mundial.

Programas Internacionais 
de Alta Performance:
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Iniciativa voltada para o aprimoramento de dirigentes, conselhei-
ros, gestores e empregados responsáveis pela Organização do 
Quadro Social das cooperativas. Tem o propósito de promover 
a atuação estratégica nos âmbitos da gestão e da governança, 
pautadas em conhecimentos teóricos, vivências e metodologias de 
negociação e decisão.
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Realizados anualmente, os encontros promovem a atualização 
dos profissionais das áreas de Gestão de Pessoas, Tecnologia 
da Informação, Comunicação, Jurídico e Contabilidade em 
relação às melhores práticas de gestão e inovação. 

Encontros Profissionais 
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Realizado anualmente, promove o debate sobre o papel e inser-
ção das mulheres nos diversos espaços das cooperativas, seja 
enquanto cooperadas, empregadas, gestoras ou lideranças, bem 
como contribui para a construção de estratégias de desenvol-
vimento dos negócios cooperativos. Os resultados dos encon-
tros são tratados pelo Comitê de Mulheres Cooperativistas de 
Minas Gerais, composto por representantes de cada ramo do 
cooperativismo em conjunto com o Sistema Ocemg.

Encontro Estadual de 
Mulheres Cooperativistas
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Contribui para a formação e desenvolvimento dos jovens empre-
gados, cooperados e, de forma excepcional, filhos de coopera-
dos do ramo agropecuário. As temáticas desse evento, que é 
anual, estão voltadas para a discussão sobre o papel dos jovens 
na sustentabilidade dos empreendimentos cooperativos. Os 
resultados dos Encontros de Jovens Cooperativistas são tra-
tados pelo Comitê de Jovens Cooperativistas de Minas Gerais, 
composto por um representante de cada ramo do cooperativismo 
em conjunto com o Sistema Ocemg.

Encontro Estadual de
Jovens Cooperativistas
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O Programa de Desenvolvimento da Gestão das Cooperativas 
(PDGC) é um dos programas do Sescoop voltados ao desenvol-
vimento da autogestão das cooperativas. Seu objetivo principal 
é promover a adoção de boas práticas de gestão e de gover-
nança 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 relacionada ao planejamento, 
execução, controle e aprendizado.

PDGC

26



O Programa Desempenho é um sistema de cadastro e con-
solidação dos balanços contábeis, financeiros e sociais das 
cooperativas mineiras e brasileiras. O processamento desses 
dados gera indicadores que facilitam o acompanhamento dos 
resultados da organização. Com base nos indicadores gerados, 
as cooperativas são orientadas no sentido de maximizar seus 
resultados e profissionalizar a sua gestão. Também conseguem 
fazer uma pesquisa de mercado (benchmarking) para comparar 
o seu desempenho ao do setor, ao longo dos anos, e tomar 
decisões mais estratégicas com base nas tendências de cres-
cimento ou retração do seu ramo de atuação, além de prestar 
contas aos seus cooperados, demonstrando seu compromisso 
com a transparência da gestão.

Desempenho
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Iniciativa que visa contribuir para o entendimento e adoção de 
processos alinhados com as boas práticas de gestão e gover-
nança preconizados pelo PDGC. É composto por oito módulos 
presenciais mais três mentorias virtuais de apoio à implemen-
tação das práticas e planos de ação de melhorias pelas coo-
perativas participantes.

Aprimoracoop
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Pautado nos princípios e valores cooperativistas, nos 17 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU e nas boas 
práticas de sustentabilidade empresarial, o Programa +Coop é o 
principal instrumento promotor da transformação e prosperidade 
social das comunidades, municípios ou microrregiões atendidas 
pelo Sistema Ocemg, em parceria com cooperativas locais. Por 
meio dele, são feitos mapeamentos de vocações econômicas 
locais e de oportunidade de desenvolvimento de novos setores 
que sejam potenciais geradores de riqueza, trabalho e renda, 
promovendo, assim, o desenvolvimento socioeconômico local, 
sempre com respeito e proteção ao meio ambiente.

Programa +Coop
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Elaborado e executado pelo Sescoop/MG em parceria com a 
FDC, visa desenvolver as competências necessárias nos partici-
pantes, sendo eles gestores, dirigentes e agentes de desenvol-
vimento de cooperativas (ADCs), para que eles mapeiem voca-
ções e oportunidades locais de projetos de sustentabilidade, 
realizem interlocuções com os stakeholders locais, públicos e 
privados, estruturem e implementem, em conjunto com os atores 
locais, iniciativas de desenvolvimento econômico, transformação 
social e proteção ao meio ambiente e, de forma intercoopera-
tiva, monitorem os resultados. O programa é composto por oito 
módulos e seis atividades de mentoria para apoiar o processo 
de desenvolvimento e implementação dos projetos.

Programa de Formação de Agentes
de Transformação e Prosperidade
Social – ATPS
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Temos uma equipe de técnicos que visitam todas as regiões 
do Estado para levar os produtos e serviços da instituição até 
as cooperativas. A partir do monitoramento, são oferecidos 
às cooperativas instrumentos de diagnóstico para análise e 
desenvolvimento da gestão.

Monitoramento
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Eixo
Identidade 

Eixo
Desempenho

As cooperativas podem solicitar visitas técnicas de acordo 
com as seguintes frentes de atuação:

Programa de 
Desenvolvimento da 
Gestão Cooperativa 

(PAGC)

Eixo Governança 
e Gestão
Programa de 

Desenvolvimento da Gestão 
das Cooperativas (PDGC)

Programa de 
Acompanhamento 

Econômico-
Financeiro (GDA)
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Programa criado pelo do Sistema Ocemg em Minas 
Gerais no ano de 2009 e que hoje acontece de norte 
a sul do país. 

O objetivo é incentivar iniciativas de responsabilidade 
social nas comunidades em que as coops estão inse-
ridas, por meio de ações voluntárias. Dessa forma o 
segmento contribui para o alcance dos 17 Objetivos 
de Desenvolvimento Sustentável (ODS), preconizados 
pela Organização das Nações Unidas (ONU), agenda 
composta por metas que devem ser atingidas até o 
ano de 2030.

Saiba mais!
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Programa que incentiva e apoia às cooperativas na construção 
de usinas fotovoltaicas para suprir a demanda de energia de 
suas unidades, com doação de parte dessa energia a entidades 
filantrópicas de saúde em todo o Estado.
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O MinasCoop Energia 
está alicerçado  
nos três pilares da 
sustentabilidade:

O programa é voltado para suprir a necessidade ener-
gética de entidades filantrópicas de Minas Gerais.

O programa é focado na geração de energia limpa.

O programa visa a redução de custos e a economia de 
recursos. A estimativa é de que, feito o investimento 
inicial para construção da usina, o retorno financeiro 

deva acontecer em, no máximo, cinco anos.

Social:

Ambiental: 

Econômico: 
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Uma iniciativa comemorativa do Dia Internacional do 
Cooperativismo e que promove a integração do setor com 
a sociedade. A proposta alia práticas de saúde, bem-estar e 
qualidade de vida a ações de Responsabilidade Social, visto 
que a participação é condicionada à doação de alimentos para 
posterior repasse a entidades filantrópicas. Realizada desde 
2012, hoje está ranqueada entre as cinco maiores corridas de 
Minas Gerais.
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Um programa para despertar o interesse pela prática do 
esporte e pelo cooperativismo, estimulando a integração de 
dirigentes, funcionários e cooperados das cooperativas do 
Estado. O torneio, que acontece de forma regional, estimula a 
atividade física e o trabalho em equipe. As modalidades espor-
tivas são: futsal, futebol society, peteca masculina e feminina, 
tênis de mesa, vôlei de dupla masculina e feminina, truco, buraco, 
sinuca, dama e xadrez.
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Para o Sistema Ocemg a formação cultural é entendida com 
parte do desenvolvimento humano e social do indivíduo. Por 
isso, a entidade realiza o Projeto CoopEncena e, em parceria 
com as cooperativas, viabiliza a realização de atrações cênicas 
no interior do Estado de Minas Gerais, propiciando o acesso a 
essas manifestações culturais para os cooperados e emprega-
dos do segmento, bem como seus familiares e amigos. Como 
valor agregado, os ingressos do espetáculo são trocados por 
alimentos, posteriormente revertidos em doações para institui-
ções beneficentes locais.
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FIQUE POR 
DENTRO DE 
TUDO o que acontece 

no coop

Siga nas redes

@sistemaocemg
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FIQUE POR 
DENTRO DE 
TUDO Publicação mensal enviada às coope-

rativas, onde contamos as histórias do 
cooperativismo mineiro.

Jornal Cooperação

Siga nas redes

@sistemaocemg
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Uma verdadeira radiografia do setor em Minas, com 
informações consolidadas sobre exportações, quadro 
social e funcional do segmento, contribuição do coo-
perativismo para a sociedade, investimentos, entres 
outros importantes indicadores de desempenho das 
coops mineiras. O anuário é publicado em versão 
impressa e digital. 

Acesse a versão                      
digital do Anuário.

Anuário de Informações Econômicas e 
Sociais do Cooperativismo Mineiro
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SOMOS O 
COOPERATIVISMO 
EM MINAS

48



Assista agora 
no YouTube

Manifesto SomosCoop
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O coop faz muito e faz bem

Para levar o coop ainda mais longe, lançamos a onda da cam-
panha SomosCoop com o Guga Kuerten. Queremos melhorar 
o entendimento sobre o cooperativismo e incentivar a escolha 
de produtos e serviços coop.

Assista agora 
no YouTube
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Coop, uma escolha consciente

O carimbo SomosCoop ajuda as pessoas a identificar 
produtos e serviços de cooperativas. Assim, podem 
escolher consumir de forma mais consciente. Afinal, 
o coop entrega qualidade, preço justo, responsabili-
dade socioambiental e promove o desenvolvimento 
das comunidades onde está inserido.

Sua coop já usa o carimbo? 
Conta pra gente!
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DE NOSSAS 
INICIATIVAS PARA 
PROMOVER O COOP!

Fique por dentro

Siga nas redes

@somoscoop

somos.coop.br
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Vem com a gente!

Vem para as nossas redes!

@sistemaocemg

Nós somos a união de 

QUEM ACREDITA NO
COOPERATIVISMO

sistemaocemg.coop.br
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