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I. Apresentação

II. Análise do Contexto
II.1. Possibilidades de evolução para o cooperativismo brasileiro

O Plano Diretor do Sistema Ocemg foi elaborado tendo como principais referências: (1)

O futuro do cooperativismo no Brasil não é totalmente incerto, nem obra do acaso. Apesar de

o Mapa Estratégico do Cooperativismo - construído no âmbito do Sistema OCB, considerando

não ser possível prevê-lo de maneira precisa, é certo que ele é influenciado por um conjunto de

o contexto do cooperativismo no Brasil, e (2) as análises, discussões e propostas produzidas

fenômenos externos e internos que têm impacto relevante sobre a trajetória futura das cooperativas.

durante os quatro Encontros Regionais realizados em Uberlândia (22/02), Belo Horizonte (07/03),

Esses fenômenos são, ao mesmo tempo, causa e consequência da ação de muitas pessoas e

Governador Valadares (10/03) e Varginha (11/04).

instituições que, direta ou indiretamente, contra ou a favor, atuam sobre o cooperativismo.

Os Encontros ocorreram na Região do Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba - que congrega 14,5% do

Assim, é possível teorizar situações futuras alternativas, com base em tendências e incertezas,

total de cooperativas registradas no Sistema Ocemg, na Região Metropolitana de Belo Horizonte -

levando em conta os fatores que influenciam o cooperativismo - tal é o objetivo da construção de

que congrega 31,1%, na Região do Vale do Rio Doce - com 5,6% e, por fim, na Região Sul/Sudoeste

cenários. Sua função é de fornecer subsídios para o processo de planejamento estratégico, que

de Minas Gerais, com 16,3% do total de cooperativas registradas. As quatro regiões representam

passa a ter hipóteses sobre o futuro com as quais se pode trabalhar e das quais se pode extrair

67,5% do total de cooperativas registradas no Sistema.

oportunidades e ameaças futuras ao cooperativismo e às organizações do Sistema OCB.

Ao todo, houve participação de 104 Cooperativas e 142 dirigentes, sendo 19 membros do atual

É possível distinguir dois tipos de fatores que condicionam o futuro do cooperativismo:

Conselho Diretor do Sistema Ocemg. Com os encontros, foi possível apurar as contribuições

tendências e incertezas.

dos participantes para a definição de proposições e prioridades que compõem a base do Plano
Diretor do Sistema Ocemg 2017-2020.
As análises e discussões realizadas durante os workshops tiveram como ponto de partida os

Tendências
São fenômenos que estão relativamente consolidados
no presente e apresentam alto grau de previsibilidade.

Desafios do Cooperativismo Brasileiro, apontados no Mapa Estratégico do Cooperativismo (Sistema
OCB), que também apresentam pontos fundamentais no contexto do cooperativismo no Estado de
Minas Gerais. Assim, com base nas análises dos desafios, as proposições e prioridades foram geradas
em cada workshop e, posteriormente, consolidadas em categorias para a elaboração do Mapa
Estratégico do Sistema Ocemg.

Incertezas
Constituem variáveis que indicam suas diferenciações no futuro.
Dependem de fatores incertos e de elevado impacto.

O Plano Diretor do Sistema Ocemg é o instrumento que direciona a agenda de desenvolvimento do
cooperativismo em Minas Gerais e contém Objetivos Finalísticos e de Gestão, além de Programas
e Projetos que visam orientar e organizar as ações de evolução do setor, fortalecendo a atividade

Neste Plano diretor, as tendências e incertezas que condicionarão o futuro do cooperativismo

cooperativista e sua valorização por parte da sociedade.

foram segmentadas em duas dimensões: o macro-ambiente, que contém variáveis do mundo
e do Brasil que incidem diretamente ou indiretamente no cooperativismo; e o ambiente
de atuação, que contém variáveis vinculadas ao ambiente mais próximo do dia a dia das
cooperativas.
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3. Sociedade do Conhecimento
Fatores condicionantes
do futuro cooperativismo

Nos últimos anos, ocorreu uma forte expansão no percentual de brasileiros conectados à
internet, passando de 27% em 2007 para 48% em 2011. Dados de outubro de 2013

Tendências

confirmam 105 milhões de internautas no Brasil, sendo o 5o país com maior número de

Incertezas

conexões à internet. Este movimento trará vários impactos no mercado: novas formas de
Macro Ambiente
Ambiente
de atuação

Alto grau de
previsibilidade

Fatores altamente
incertos e de
elevado impacto

Macro Ambiente
Ambiente
de atuação

transação comercial e consolidação de setores anteriormente restritos (ensino à distância,
telemedicina, entre outros). A expansão incide também sobre PD&I com o aumento de
acesso a bases de dados, de velocidade na circulação de informações, de formas de trabalho
a distância, de constituição de redes nacionais e internacionais. Tudo isso aumentará os
esforços de inovação e de obtenção de conhecimentos pelas organizações, o crescimento
da demanda por serviços online e a ampliação da educação a distância com o aumento da

Tendências do Macroambiente:

conectividade e a massificação do acesso a computadores.
4. Continuidade da Mobilidade Social

1. Mudanças Globais
Haverá um aumento da classe média na população mundial (de 1,85 bilhão de pessoas em
2009 para 3,25 bilhões em 2020), sendo China e Índia os grandes responsáveis por esse
crescimento. Haverá também um aumento da demanda mundial por bens de consumo,
alimentos, commodities industriais e energia. Esses dois fatores tendem a aumentar a
demanda de bens e de serviços das cooperativas.
2. Demografia
Em 2025, a população mundial será de 7,9 bilhões de pessoas e terá maior expectativa de
vida. As aglomerações urbanas estarão localizadas em regiões menos desenvolvidas, o que
implicará desafios relacionados a infraestrutura urbana, mobilidade, segurança, poluição e
desastres naturais, entre outros. Além disso, já a partir de 2020, a população mais dinâmica
em termos de inovações e capacidade de absorver tecnologias no mercado de trabalho
(entre 20 e 39 anos) começará a diminuir em termos absolutos no Brasil. Haverá menos
jovens ingressando no mercado de trabalho e mais tempo de permanência da mão de obra
no mercado de trabalho, exigindo mudanças no sistema de educação, incluindo a educação
profissional. Haverá forte pressão sobre os serviços para pessoas acima de 60 anos.

Há uma forte tendência de mobilidade social devido ao crescimento de renda e à ampliação
da classe média. Isso poderá abrir oportunidades para vários ramos do cooperativismo por
parte dos novos segmentos sociais que ingressam na economia, além de acarretar pressões
sobre o Poder Público para melhorar a regulação sobre atividades econômicas.
5. Persistência do Custo Brasil
Os déficits históricos de infraestrutura logística, energia, tecnologia de informação e de
comunicação, carga tributária, encargos trabalhistas, financiamento e regulação devem
continuar nos próximos anos. São certamente uma ameaça à expansão das cooperativas,
mas também podem se transformar em oportunidades de investimento para os ramos
crédito, transporte e infraestrutura.
6. Reconfiguração Espacial
O Brasil está passando por um claro movimento de mudança econômica. Há um claro
desenvolvimento industrial de cidades de médio porte no interior e uma descentralização
geográfica da atividade produtiva. Alguns exemplos são a reorganização da dinâmica
econômica do Nordeste e a formação de um polo dinâmico entre Belém - São Luiz - Palmas.
Isso pode favorecer iniciativas econômicas em regiões periféricas, impulsionando, assim,
o surgimento de cooperativas.
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7. Modernização da Gestão Pública
Uma população de maior renda, maior escolaridade e com mais acesso à informação tende a
pressionar o Estado por maior transparência, gestão profissional, recrutamento de quadros de
qualidade, avaliação de resultados, prestação de contas e melhoria dos gastos públicos. Para o
cooperativismo, isso significará uma pressão pela modernização das próprias cooperativas.

Tendências
Macroambiente
1) Mudanças Globais (aumento da classe média da população mundial
e aumento da demanda mundial por bens de consumo e serviços);

Tendências do Ambiente de Atuação do Cooperativismo:

2) Demografia (aumento da população mundial);
3) Sociedade do Conhecimento (expansão do acesso à internet);

1. Melhoria gradativa da escolaridade e da qualificação da mão de obra

4) Continuidade da mobilidade social 			
(oportunidades de atuação na economia do país);

Embora de forma lenta e sem capacidade de atender à demanda, a escolaridade do brasileiro

5) Persistência do custo Brasil;

vem aumentando, assim como as ofertas de qualificação de mão de obra, tanto no ensino
técnico, como no ensino superior.

6) Reconfiguração Espacial;
7) Modernização da Gestão Pública (maior transparência).

2. Concentração e urbanização das cooperativas
Observa-se uma tendência, mais clara em alguns ramos, de fusão e incorporação, configurando

Ambiente de atuação

claramente uma concentração, substituição de médias e pequenas por médias e grandes

1) Melhoria gradativa da escolaridade e da qualificação de mão de obra;

cooperativas. Para as cooperativas, isso poderá levar a uma maior profissionalização e ganhos

2) Concentração e urbanização das cooperativas 			

de eficiência, em decorrência do ganho de escala promovido pela concentração. O crescimento
das cidades, por sua vez, faz com que a maioria das cooperativas se localize no espaço urbano,
mudando a sua cultura organizacional - inicialmente rural, vinculada ao território e aos laços de
proximidade e afetividade. Isso provavelmente trará dificuldades referentes à manutenção da

(maior profissionalização e ganhos de eficiência);
3) C
 oncorrência na formação e na capacitação de cooperativas
(surgimento de escolas técnicas, institutos e universidades
oferecendo formação para gestores e cooperados).

cultura cooperativa original.
3. Concorrência na formação e na capacitação de cooperativas
Começam a surgir outros atores oferecendo formação para gestores e cooperados.
São atores estatais (escolas técnicas, institutos e universidades públicas),
paraestatais e privados (escolas e faculdades).
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2. Marco regulatório e fiscalização

Incertezas do Macroambiente:
Como evoluirão os sistemas de regulação e os processos
1.Desempenho da economia nacional
PIB, renda e demanda. Qual será o patamar do PIB
brasileiro, como repercutirá sobre o nível de renda da
população e sobre a demanda de bens e de serviços
para as cooperativas? O crescimento econômico tem
sido muito volátil ao longo dos anos e não é possível
fazer previsões em médio e longo prazos.
Inflação, juros e crédito. Qual será a trajetória da
inflação, dos juros e do crédito nos próximos dez
anos? A inflação e os juros ficarão estáveis? Em
um patamar alto ou baixo? Ou ficarão instáveis?
O crédito será mantido no mesmo patamar?
2. Configuração dos governos
Qual será a postura dos próximos governos, entendidos
como Poderes Executivo e Legislativo, Ministério
Público e Judiciário, em relação às cooperativas?

de fiscalização do Estado sobre as cooperativas?
3. Políticas públicas de inclusão social
As políticas públicas de inclusão social irão manter a ênfase na assistência
social ou na inclusão socioprodutiva? Ou caminharão em direção ao
fortalecimento dos investimentos na educação?
4. Modelo de governança
Que direção assumirá o modelo de governança das cooperativas?
Haverá uma maior participação dos cooperados nas instâncias decisórias?
5. Modernização da gestão
Como será a trajetória da modernização de gestão nas cooperativas brasileiras?
A modernização da gestão é um dos principais entraves ao desenvolvimento
do cooperativismo. Em que medida as pressões para mudanças na gestão
das cooperativas surtirão algum efeito positivo?
6. Cultura da cooperação
Como evoluirá a cultura da cooperação?
7. Imagem das cooperativas

Incertezas do Ambiente de Atuação das Cooperativas:

Como evoluirá a imagem das cooperativas perante a sociedade, os meios de comunicação
e o Governo? Será mantida, vai piorar ou melhorar nos próximos dez anos?

1. Ambiente jurídico: tributação
Como evoluirá o quadro jurídico atual, particularmente em relação à tributação das
cooperativas? O quadro jurídico no Brasil não é dos mais estáveis, transmitindo aos agentes
econômicos uma relativa insegurança. No caso das cooperativas, este ambiente influencia
particularmente a interpretação do ato cooperativo.
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II.1.1. Desafios do cooperativismo brasileiro

Macroambiente
1) D
 esempenho da economia nacional;
2) C
 onfiguração dos governos; 		
(postura dos próximos governos).

A análise das tendências e incertezas possibilitou a identificação dos grandes desafios para
o cooperativismo no Brasil. Um desafio pressupõe obstáculos a serem superados, ao mesmo
tempo em que aponta para a solução dos problemas relacionados.
Apresentamos a seguir a descrição dos Desafios do Cooperativismo Brasileiro, identificados
no Mapa Estratégico OCB, que serviram de base para a realização dos workshops regionais
em Minas Gerais.

1. QUALIFICAR MÃO DE OBRA PARA O COOPERATIVISMO
Sem mão de obra qualificada não há possibilidade de melhorar a produtividade da economia
nacional, particularmente no campo das cooperativas, pois a sua especificidade requer

Incertezas

quadros com formação especial que, por vezes, não se encontram facilmente no mercado.
As inovações, por sua vez, tão relevantes para melhorar o desempenho das cooperativas,
por provocar o aumento da demanda ou reduzir custos de produção, são diretamente
influenciadas pela qualidade da mão de obra e por um ambiente institucional propício.

Ambiente de atuação
1) Ambiente jurídico: tributação;
2) Marco regulatório e fiscalização;
3) Políticas públicas de inclusão social;
4) Modelo de governança;
5) Modernização da gestão;
6) Cultura da cooperação;
7) Imagem das cooperativas.
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O desafio é qualificar mão de obra
para as cooperativas, em quantidade
suficiente e na qualidade demandada
pelas cooperativas dos diversos ramos
e diferentes necessidades, para que
possam desempenhar tarefas com mais
qualidade e eficiência.
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2. PROFISSIONALIZAR A GESTÃO E A GOVERNANÇA
Uma gestão eficiente é condição sine qua non para assegurar o bem-estar dos cooperados,
assim como uma boa governança é essencial para disciplinar os processos de decisão e os
conflitos de interesses e para dar mais clareza e transparência aos objetivos e às políticas da
cooperativa, mantendo assim os princípios da cooperação.
A gestão da cooperativa preocupa-se com sua eficiência, com sua produtividade e com as
formas pelas quais os recursos são organizados para produzir um bem ou serviço. Ela tem
seu objeto na melhoria dos recursos humanos, da alocação dos recursos financeiros, do
marketing e da estratégia, entre muitas outras funções.
A governança preocupa-se em mediar os diversos e naturais conflitos que emergem da

3. FORTALECER A REPRESENTATIVIDADE DO COOPERATIVISMO

união de pessoas em prol de algo comum. Procura encontrar mecanismos que assegurem o
equilíbrio de forças entre os próprios cooperados e entre estes e os demais interessados nas

Todo conjunto de entidades, qualquer que seja sua natureza, necessita de uma representação

cooperativas, como os empregados, as famílias, os administradores, a comunidade, entre

com pelo menos duas funções: representar seus associados junto a terceiros na defesa de seus

outros. A governança de uma cooperativa deve sempre buscar manter sua característica

interesses e alimentar a coesão entre suas partes, para que formem um sistema reconhecido

principal e diferenciadora: a participação. Isso ajuda a evitar a apropriação individual das

por terceiros (governos e sociedade, por exemplo).

decisões e dos bens que são coletivos, a reduzir o desgaste da imagem das cooperativas e a
assegurar que as cooperativas sigam os princípios do cooperativismo.

A representação deve ter como objetivo final a promoção de um ambiente favorável para
o cooperativismo brasileiro, defendendo seus interesses em todas as instâncias políticas e
institucionais, como também o comprometimento com a preservação e o aprimoramento dos

O desafio é aprimorar as práticas de
gestão e de governança corporativa para
melhorar a eficiência, a produtividade e
a capacidade das cooperativas de gerar
benefícios para seus cooperados.
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princípios do sistema cooperativista. Sozinhas, as cooperativas encontram dificuldades de se
fazer representar, com pouca força de mobilização e de argumentação junto às entidades em
que seus interesses devem ser representados.

O desafio é dar força de atuação
e de reconhecimento aos órgãos
representantes do sistema cooperativista
brasileiro, para que suas ações possam ser
mais efetivas, com mais benefícios para
todas as cooperativas.
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4. ESTIMULAR A INTERCOOPERAÇÃO

5. FORTALECER A CULTURA COOPERATIVISTA

A intercooperação é parte dos princípios básicos do cooperativismo mundial. Consiste

Por atuarem em um ambiente cada vez mais competitivo, as cooperativas contemporâneas,

basicamente nas relações de cooperação entre as cooperativas com a finalidade de

embora sejam guiadas por uma filosofia que as diferencia das empresas privadas, estão

responder às suas respectivas necessidades. O que uma cooperativa necessita a outra

se distanciando gradativamente da cultura cooperativista. Com isso, o diferencial das

oferece a preços competitivos e alinhada às reais necessidades das cooperativas, que são,

cooperativas dilui-se e a identidade cooperativa enfraquece-se. O ato cooperativo deforma-se

por vezes, diferenciadas em relação às empresas mercantis.

e a razão de existir das cooperativas fica apenas na memória de seus fundadores.

A intercooperação aproxima cooperativas, amplia negócios e cria vínculos que contribuem

A perda da identidade cooperativa é o argumento mais forte entre os adversários do

para a manutenção das vantagens estratégicas e competitivas do cooperativismo no

cooperativismo, que tentam eliminar o tratamento diferencial que recebe e que emana

longo prazo. Tudo isso facilitado pela existência de uma linguagem e propósitos comuns,

da Constituição. Para manter seu diferencial, a cultura de cooperação deve ser vivenciada

a perseguição do bem-estar de seus cooperados e de suas comunidades respectivas.

e estimulada por todos os atores envolvidos - tanto as próprias cooperativas quanto suas
instituições de representação - inclusive na relação desses atores com as comunidades e a

Identificar as complementaridades é, portanto, a base que possibilita às cooperativas

sociedade de forma mais ampla. A tarefa de manter a chama do cooperativismo acesa fica

desenvolver o espírito cooperativo, com benefícios para os parceiros envolvidos.

facilitada se a sociedade compreender os princípios cooperativistas.

O desafio é tornar o discurso de
cooperação, dos associados e das
lideranças, em uma prática também entre
as organizações cooperativas.
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O desafio é realizar um esforço
contínuo e persistente para alimentar a
cultura da cooperação e da solidariedade
nas próprias cooperativas, nas
comunidades onde estão inseridas
e na sociedade de modo geral.
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7. FORTALECER A IMAGEM E A COMUNICAÇÃO DO COOPERATIVISMO
Obter um ambiente favorável à atuação das cooperativas, do ponto de vista jurídico,
tributário, fiscal, entre outros, depende em grande parte da imagem que a sociedade,
incluindo governantes, tomadores de decisão e órgãos de comunicação possuem das
cooperativas e do cooperativismo. A ambiguidade da imagem atual torna o sistema
frágil junto aos órgãos públicos e a falta de comunicação entre direção e base do sistema
contribui para que a imagem do sistema cooperativista permaneça ambígua.
A imagem também está ligada à capacidade do cooperativismo de comunicar os diferenciais
do modelo e suas boas práticas. O diferencial competitivo das cooperativas será tanto maior
quanto maior for a capacidade do sistema de comunicar à sociedade os benefícios gerados
pelas cooperativas e de minimizar o risco de ter-se o nome das cooperativas vinculado a
6. PROMOVER A SEGURANÇA JURÍDICA E REGULATÓRIA PARA AS COOPERATIVAS

eventos negativos, como escândalos de corrupção e prejuízos para os seus cooperados.
Uma projeção maior e mais positiva para o setor é o que permitirá que as pessoas conheçam

A regulamentação da Constituição, definindo com precisão o ato cooperativo e sua

e falem bem do cooperativismo, inclusive dentre os que já são cooperados. Além disso,

aplicação, ainda não foi completamente realizada, ou, em alguns casos, foi feita de forma

pressiona os órgãos estatais e os órgãos de comunicação a abordarem o cooperativismo

fragmentada e diferenciada entre os diversos ramos do cooperativismo. Isso cria incertezas

com olhos mais favoráveis.

na gestão das cooperativas e mal-estar entre os cooperados, o que torna imperativa a
intervenção dos órgãos que atuam na defesa dos seus interesses.
A falta de clareza sobre direitos e deveres e as crescentes alterações nas legislações e
nos marcos regulatórios criam uma situação de insegurança e instabilidade nociva ao
desenvolvimento das cooperativas. O espírito de incerteza torna as iniciativas cooperativas
uma operação de maior risco, afastando pessoas interessadas.
Ter previsibilidade implica a adoção, pelo Estado, de comportamento coerente e estável,
além de adequada atuação das instituições reguladoras e fiscalizadoras. Trata-se, portanto,
de um desafio que está fora da órbita de decisão do cooperativismo e de suas entidades,

O desafio é mudar a imagem do
cooperativismo na sociedade brasileira
para que ela seja cada vez mais positiva
e, simultaneamente, melhorar a
comunicação entre a direção e a base do
sistema cooperativista brasileiro.

mas que é fundamental para o desenvolvimento e para a competitividade das cooperativas.

O desafio é contribuir, de forma decisiva
e eficiente, para superar o quadro de
insegurança jurídica e regulatória em que
vivem as cooperativas atualmente.
20
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Desafios do cooperativismo
1. Qualificar mão de obra para o cooperativismo;
2. Profissionalizar a gestão e a governança;
3. Fortalecer a representatividade do cooperativismo;

Número de Associados
até 49

17%

50 a 99

12%

100 a 499

22%

Mais de 500

49%

88 Cooperativas
62 Cooperativas
113 Cooperativas
252 Cooperativas

4. Estimular a intercooperação;
5. Fortalecer a cultura cooperativista;

49%

6. Promover a segurança jurídica e regulatória para as cooperativas;
7. Fortalecer a imagem e a comunicação do cooperativismo.

das cooperativas mineiras
possuem mais de 500 associados
em seu quadro social.

II.2. Contexto do cooperativismo em Minas Gerais
Crédito

1,1 milhão

O cooperativismo mineiro apresenta desempenho positivo em seus indicadores
econômicos e sociais, reforçando o papel fundamental das cooperativas na vida de
milhares de mineiros.

Consumo
Agropecuário
Saúde
Demais

Crescimento de
8,9% de associados e
de 5,8% de empregados.

159 mil
141 mil
43 mil
32 mil

Os ramos crédito, consumo,
agropecuário e saúde representam

97,8%

*Fonte: Anuário de Informações Econômicas e Sociais do Cooperativismo Mineiro - 2017
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dos associados.

A população mineira envolvida com
o cooperativismo equivale a 21,4% da
população do Estado de Minas Gerais
23

Movimentação Econômica
PIB do Cooperativismo Mineiro: R$ 43,3 bilhões
*Participação no PIB de Minas Gerais: 7, 8%
O PIB per capita do cooperativismo mineiro em 2016
ficou 9,2% acima do número de Minas Gerais.
*estimado em dados fornecidos pela fonte citada
Fonte: IBGE

Número de Empregados
até 49

70%

50 a 99

11%

100 a 499

16%

Mais de 500

2%

364 cooperativas

Participação dos ramos na movimentação econômica

59 cooperativas
39,1%

Crédito

81 cooperativas

38,6%

Agropecuário
Saúde

11 cooperativas

* Demais ramos

18,7%
3,6%
*Demais ramos: consumo, trabalho, transporte, educacional, produção, mineral e habitacional.
Fonte: Sistema Ocemg

14,9 mil

Agropecuário

10,6 mil

Saúde

9,2 mil

Crédito
Demais

Os ramos crédito, agropecuário e
saúde representam juntos

de toda a movimentação econômica
do sistema cooperativista do Estado.

3,2 mil

91,4%

96,4%

COOPERATIVISMO
NO BRASIL

dos empregados das cooperativas
mineiras concentram-se nos ramos
agropecuário, crédito e saúde.

Minas Gerais representa
11,6% das cooperativas,
9,6% do número de empregados
e 10,4% dos associados do país.
24

*Fonte: OCB 2015

25

Assim, foi possível identificar as ameaças e oportunidades do ambiente, relacionadas a cada

III. Elaboração do Plano Diretor
do Sistema Ocemg

desafio, e as forças e fragilidades do Sistema Ocemg para atuar no desafio.
As proposições foram definidas e suas prioridades foram alocadas por cada participante
para direcionar a atuação do Sistema Ocemg. Toda a produção dos workshops foi registrada
e armazenada nos arquivos do Sistema Ocemg, considerando as proposições que tiveram

As proposições e prioridades deste Plano Diretor foram geradas nos workshops
regionais e, posteriormente, consolidadas formando a base para a elaboração

alguma pontuação de prioridade. Essas proposições foram agrupadas por afinidade em
categorias (temas comuns), que formaram a base para a definição dos objetivos e projetos.

do Mapa Estratégico do Sistema Ocemg. Nos quatro workshops foram geradas
249 proposições, sendo que 119 delas tiveram algum nível de prioridade.

Categorias de proposições consolidadas

As proposições priorizadas em cada workshop foram agrupadas por similaridade,

Para o fortalecimento do ambiente cooperativo:

denominadas categorias de proposições. Cada categoria de proposição
gerou uma diretriz da qual derivaram os objetivos formadores do Mapa
Estratégico do Sistema Ocemg, um instrumento que direciona a agenda de
desenvolvimento do cooperativismo em Minas Gerais e contém objetivos

Produzir, estimular e disseminar informações e conhecimento para o cooperativismo;
Promover e contribuir para a intercooperação;

finalísticos e de gestão, além de programas e projetos que visam orientar e

Fortalecer a imagem do cooperativismo;

organizar as ações de evolução do setor, fortalecendo a atividade cooperativista

Aprimorar e ampliar a representatividade do setor;

e sua valorização por parte da sociedade.

Fortalecer e disseminar a cultura cooperativista;
PRODUTOS

Desenvolver e aprimorar a gestão cooperativista;
Estimular e promover o desenvolvimento das lideranças;

REFERÊNCIAS
Mapa Estratégico
do Cooperativismo
Sistema OCB

7 desafios
Contexto Ocemg

Workshops:
• Uberlândia;
• Belo Horizonte;
• Governador Valadares;
• Varginha

• Análise do contexto
regional
• Proposições
• Priorização das proposições
• Categorias de proposições

Estimular e promover o aprimoramento e a consolidação da governança;
Promover e contribuir para sustentabilidade das cooperativas (Econômica / Social /Ambiental).

Para a gestão do Sistema Ocemg:
• DIRETRIZES
• MAPA ESTRATÉGICO
OCEMG 2017-2020

Incorporar novas tecnologias e aprimorar os processos;
Aprimorar o atendimento e o relacionamento com as cooperativas;
Fomentar e desenvolver parcerias;

III.1. Categorias de proposições para o Sistema Ocemg

Promover o desenvolvimento dos colaboradores do Sistema Ocemg.

Apresentamos a seguir as categorias de proposições consolidadas a partir das análises e
discussões realizadas pelos participantes de cada um dos quatro workshops.
Cabe ressaltar que os participantes realizaram suas análises e discussões considerando os
Desafios do Cooperativismo e os contextos de atuação de suas cooperativas em suas regiões.
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III.2. Diretrizes da Ocemg

Entregas da Ocemg

Por meio da representação político-institucional, cabe à Ocemg atuar como órgão
interlocutor das cooperativas com as esferas públicas, defendendo os interesses do setor,
buscar a melhoria da imagem do cooperativismo e ampliar o acesso a mais e novos
mercados pelas cooperativas mineiras.

Às cooperativas e aos cooperados
• Interlocução e defesa do cooperativismo;
• Estímulo à melhoria do ambiente de negócios;

Proposta de valor

• Conhecimento e informação especializados;
• Apoio sindical patronal.

A proposta de valor tem por objetivo explicitar o que cada parte interessada espera da
Ocemg e delimitar as entregas que a organização se compromete a realizar. Os valores
são sempre propostos para atender a uma necessidade da parte interessada que está
relacionada à razão de ser da organização.

Às comunidades das cooperativas
• Desenvolvimento social.

O entendimento das entregas que a Ocemg pretende promover às suas partes interessadas

Ao seu público interno

é de suma importância para entenderem-se os objetivos estratégicos que foram escolhidos

• Qualidade de vida no trabalho;

pela organização entre os anos de 2017-2020.

• Gestão profissional e transparente;
• Oportunidades
de desenvolvimento profissional.

Missão da Ocemg
Promover um ambiente
favorável para o desenvolvimento
das cooperativas mineiras, por meio
da representação política,
sindical e institucional.
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS FINALÍSTICOS
Os objetivos estratégicos finalísticos definem os resultados da atuação da Ocemg que visam
ao cumprimento de sua Missão, como consequência de sua oferta de produtos e serviços,

3. Fortalecer a imagem da Ocemg e do cooperativismo
É necessário tornar-se conhecido pelas atribuições e conquistas do segmento,
além dos benefícios e diferenciais do cooperativismo.

tendo em vista a geração de benefícios e resultados indicados na proposta de valor.
São objetivos estratégicos finalísticos da Ocemg para o período 2017 a 2020:
1. Produzir e disseminar conhecimentos para o cooperativismo;
2. Fomentar a intercooperação e apoiar as cooperativas na sua inserção em mercados;

Programas e Projetos:
• Desenvolver Plano de Comunicação, alinhado com o Sistema OCB, 			
visando utilizar os meios de comunicação para divulgar o cooperativismo;
• Trabalhar em parceria com a OCB a atualização da marca do cooperativismo.

3. Fortalecer a imagem da Ocemg e do cooperativismo;
4. Fortalecer a representação política e institucional do cooperativismo;
5. Aprimorar o relacionamento com as cooperativas.

4. Fortalecer a representação política e institucional do cooperativismo
Face às tendências e cenários que configuram oportunidades e ameaças para o
cooperativismo, torna-se fundamental a realização de esforços estruturados conjuntos
para a divulgação do modelo cooperativista, de sua importância para o desenvolvimento

1. Produzir e disseminar conhecimentos para o cooperativismo;

econômico e social do Brasil e a participação efetiva junto às diversas instituições que
formulam e implementam políticas públicas.

Às cooperativas mineiras é relevante compartilhar conhecimento e informações acerca das
leis, regulações e políticas públicas que lhes permitam ser mais competitivas e aproveitarem
as oportunidades de mercado.

Programas e Projetos:
• Melhorar a representatividade política das cooperativas em níveis municipal, 		
estadual e nacional (Frencoops / agências reguladoras);

Programas e Projetos:

• Promover a aproximação com o poder judiciário;

•A
 dotar pesquisa de satisfação, visando identificar as necessidades 				
das cooperativas com relação a dados e informações;

• Apoiar a OCB na revisão da legislação cooperativista (Lei 5.764/71);

• I mplantar bases de dados para consultas das cooperativas 					
(ex. legislação, jurisprudência, mercados, boas práticas etc.);

• Monitorar as inovações legislativas em benefício das cooperativas.

• Criar comunicado periódico aos presidentes das cooperativas;
•P
 romover programas de intercâmbio de boas práticas 				
(regional, nacional, internacional).

5. Aprimorar o relacionamento com as cooperativas
A troca de informações e o feedback entre as instituições é importante para a evolução

2. Fomentar a intercooperação e apoiar as cooperativas na sua inserção em mercados
A Ocemg apoiará as cooperativas na sua inserção em mercados por meio da promoção
de ações que criem oportunidades de negócio entre as cooperativas e entre cooperativas

das cooperativas, bem como para o aprimoramento permanente da gestão.
Programas e Projetos:
• Fazer pesquisas com as singulares sobre suas necessidades 					
e expectativas em relação ao Sistema Ocemg.

e mercado, oferecendo ao seu público maiores chances de desenvolvimento.
Programas e Projetos:
• Implantar e divulgar catálogo de informações sobre produtos e serviços das cooperativas.
30
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE GESTÃO
2. Ampliar parcerias para apoio na execução de projetos e programas
Os objetivos estratégicos de gestão definem os resultados relativos ao funcionamento da
Ocemg nas suas áreas de operação para que os objetivos finalísticos sejam alcançados.
São objetivos estratégicos de administração e apoio da Ocemg para o período 2017 a 2020:

As parcerias com diversas instituições são importantes para a realização de várias ações
e para o compartilhamento de esforços e competências, visando o desenvolvimento
e consolidação da cultura cooperativista, contribuindo para a geração de resultados
importantes para as comunidades.

1. Incorporar novas tecnologias
e aprimorar os processos e serviços;

Programas e Projetos:

2. Ampliar parcerias para apoio 			
na execução de projetos e programas;

• Planejar e desenvolver parcerias com cooperativas, instituições 				
de ensino e pesquisa, entidades de classe, organizações não governamentais, etc;

3. Desenvolver competências
dos colaboradores;
4. Garantir a gestão eficiente
e eficaz dos recursos.

• Prospectar novos parceiros para a realização de eventos.

3. Desenvolver competências dos colaboradores
O desenvolvimento de competências técnicas e comportamentais dos colaboradores
em todos os níveis é base para consolidação de um bom ambiente de trabalho, sendo
fundamental para a garantia dos resultados almejados.
Programas e Projetos:
• Elaborar e implantar Programa de Desenvolvimento de Competências.

4. Garantir a gestão eficiente e eficaz dos recursos

1. Incorporar novas tecnologias e aprimorar os processos e serviços
As novas tecnologias proporcionam maior aproximação, menores custos e mais
agilidade nas interações, mas demandam investimentos que devem ser planejados e
bem gerenciados. Continuamente os processos organizacionais devem ser avaliados e

A utilização dos recursos com transparência, eficiência e eficácia é prática
que deve ser consolidada em todos os níveis institucionais.
Programas e Projetos:
• Aprimorar os processos de gestão dos recursos.

repensados, buscando ganhos relacionados a prazo, segurança, atendimento e qualidade.
Programas e Projetos:
• Aprimorar, normatizar e manter atualizados os processos internos.
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III.2.1. Mapa estratégico da Ocemg

Entregas do Sescoop-MG

Missão
Promover um ambiente favorável para o desenvolvimento
das cooperativas mineiras, por meio da representação política,
sindical e institucional.

• Profissionalização da gestão da cooperativa;
• Apoio na profissionalização dos cooperados e da mão de obra;

Objetivos Finalísticos
Produzir e
disseminar
conhecimentos
para o
cooperativismo

Fomentar a
intercooperação
e apoiar as
cooperativas
na sua inserção
em mercados

Fortalecer a
imagem da
Ocemg e do
cooperativismo

Fortalecer a
representação
política e
institucional do
cooperativismo

• Estímulo à fidelização dos cooperados;
• Disseminação e aplicação de boas práticas;
Aprimorar o
relacionamento
com as
cooperativas

Ampliar parcerias
para apoio na
execução de projetos
e programas

Desenvolver
competências dos
colaboradores

• Desenvolvimento social.

Aos cooperados
• Educação e gestão cooperativista;

Objetivos de Gestão

Incorporar novas
tecnologias e
aprimorar os
processos e serviços

Às cooperativas

• Padrões em gestão e governança cooperativista.

Garantir a gestão
eficiente e eficaz
dos recursos

Aos empregados
• Educação e gestão cooperativista;
• Educação e qualificação profissional.

Às comunidades
• Conhecimento da cultura da cooperação;

III.3. Diretrizes do Sescoop-MG
Proposta de valor

• Estímulo ao desenvolvimento socioambiental.

Aos seus colaboradores
• Qualidade de vida no trabalho;

A proposta de valor apresenta os principais benefícios que o Sescoop-MG se compromete

• Gestão profissional e transparente;

a entregar para os seus públicos. Os benefícios são sempre propostos para atender a uma

• Oportunidade de desenvolvimento profissional.

necessidade da parte interessada e estão relacionados à missão da instituição.

Aos órgãos de controle e à sociedade
A proposta de valor é a referência básica para o Sescoop-MG definir e estruturar seus
objetivos estratégicos, programas e projetos.

• Efetividade, economicidade e transparência no uso dos recursos;
• Comunicação dos resultados obtidos.

Ao Poder Executivo
• Apoio na execução de políticas públicas.
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1. Promover a cultura da cooperação e do cooperativismo
O Sescoop-MG desenvolverá programas e projetos para promover o cooperativismo, seus

Missão do Sescoop-MG
Promover a cultura
cooperativista e o aperfeiçoamento
da gestão para o desenvolvimento
das cooperativas mineiras.

princípios, seus benefícios e importância para o desenvolvimento econômico e social.
Programas e Projetos:
• Ações comunitárias (eventos sociais e culturais);
• Fomentar o cooperativismo para jovens;
• Promover o cooperativismo nas instituições de ensino;
• Promover a educação cooperativista nas cooperativas e comunidades;
• Aprimorar a gestão da Organização do Quadro Social (OQS);
• Criar um grupo de trabalho para desenvolver ações de intercooperação;
• Promover workshop sobre a importância da intercooperação;
• Qualificação profissional voltada para a intercooperação.

2. Promover o desenvolvimento da gestão cooperativista
A formação técnica e comportamental dos colaboradores e gestores
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS FINALÍSTICOS

em todos os níveis é base para o fortalecimento das cooperativas como
atividade econômica e social. A formação em tecnologia e ferramentas de

Os objetivos estratégicos finalísticos definem os resultados da

gestão também constitui o foco deste objetivo.

atuação do Sescoop-MG que visam ao cumprimento de sua
Missão, como consequência de sua oferta de produtos e serviços,

Programas e Projetos:

tendo em vista a geração de benefícios e resultados indicados na

• Aprimorar o Programa de Desenvolvimento de Líderes;

proposta de valor.

• Criar certificação para auditores externos, contábeis e de planejamento;

São objetivos estratégicos finalísticos do Sescoop-MG para
o período 2017 a 2020:

• Promover debates regionais com as cooperativas 				
sobre suas realidades e necessidades;
•P
 romover programa de intercâmbio de boas práticas 		
(regional, nacional, internacional);
• Implantar novas tecnologias de educação (ex.: Ensino à Distância);

1. Promover a cultura da cooperação e do cooperativismo;
2. Promover o desenvolvimento da gestão cooperativista;
3. Promover o aprimoramento das lideranças 			
e da governança cooperativista;

• Criar ferramentas on-line para levantar necessidades de treinamentos;
•P
 ropiciar fórum permanente de colaboração entre as cooperativas 		
para troca de informação e conhecimento.

4. Contribuir para a sustentabilidade das cooperativas;
5. Aprimorar o relacionamento com as cooperativas.
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE GESTÃO

3. Promover o aprimoramento das lideranças
e da governança cooperativista

Os objetivos estratégicos de gestão definem os resultados
relativos ao funcionamento do Sescoop-MG nas suas áreas de
operação para que os objetivos finalísticos sejam alcançados.

A preparação dos líderes, a formação de sucessores

São objetivos estratégicos de administração e apoio

e o aprimoramento do modelo e das práticas de governança

do Sescoop-MG para o período 2017 a 2020:

garantirão a perenidade e efetividade das cooperativas.
Programas e Projetos:

1. Incorporar novas tecnologias
e aprimorar os processos e serviços

• Aprimorar o Programa de Desenvolvimento de Líderes;
• Intensificar e regionalizar a capacitação dos dirigentes.

2. Ampliar parcerias para apoio na
execução de projetos e programas

4. Contribuir para a sustentabilidade das cooperativas

3. Desenvolver competências
dos colaboradores

O estímulo e a formação em práticas que garantam a atuação

4. Garantir a gestão eficiente
e eficaz dos recursos

sustentável em suas três dimensões (econômica, social e ambiental)
é o foco deste objetivo.
Programas e Projetos:
• Estimular a adoção de práticas de responsabilidade social pelas cooperativas;
• Estimular a adoção de práticas de intercooperação pelas cooperativas.

5. Aprimorar o relacionamento com as cooperativas
A troca de informações e o constante processo de feedback entre as
instituições é importante para a evolução das cooperativas, bem como
para o aprimoramento permanente da gestão.
Programas e Projetos:
• Fazer pesquisas com as singulares sobre suas necessidades
e expectativas em relação ao Sescoop-MG;
• Interiorizar o atendimento nas cooperativas para
além das cidades pólo.

1. Incorporar novas tecnologias e aprimorar os processos e serviços;
As novas tecnologias proporcionam maior aproximação, menores custos
e mais agilidade nas interações, mas demandam investimentos que
devem ser planejados e bem gerenciados. Continuamente os processos
organizacionais devem ser avaliados e repensados, buscando ganhos
relacionados a prazos, segurança, atendimento e qualidade.
Programas e Projetos:
•C
 riar ferramentas on-line para levantar necessidades 			
de treinamento das cooperativas;
• Intensificar a utilização de novas ferramentas de educação.
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2. Ampliar parcerias para apoio na execução de projetos e programas;

III.3.1. Mapa estratégico do Sescoop

As parcerias com diversas instituições são importantes para a realização
de várias ações e para o compartilhamento de esforços e competências,
visando o desenvolvimento e consolidação da cultura cooperativista,

Missão
Promover a cultura cooperativista e o aperfeiçoamento da gestão
para o desenvolvimento das cooperativas mineiras.

contribuindo para a geração de resultados importantes para as
comunidades.

Objetivos Finalísticos
Programas e Projetos:
•P
 lanejar e desenvolver parcerias com cooperativas, instituições de ensino
e pesquisa, entidades de classe, organizações não governamentais, etc.

Promover a cultura
da cooperação e do
cooperativismo

colaboradores em todos os níveis é base para consolidação de um bom
ambiente de trabalho, sendo fundamental para a garantia dos resultados

Promover o
aprimoramento
das lideranças e
da governança
cooperativista

Contribuir para a
sustentabilidade das
cooperativas

Aprimorar o
relacionamento
com as
cooperativas

Objetivos de Gestão

3. Desenvolver competências dos colaboradores;
O desenvolvimento de competências técnicas e comportamentais dos

Promover o
desenvolvimento
da gestão
cooperativista

Incorporar novas
tecnologias e
aprimorar os
processos e serviços

Ampliar parcerias
para apoio na
execução de projetos
e programas

Desenvolver competências
dos
colaboradores

Garantir a gestão eficiente
e eficaz
dos recursos

almejados.
Programas e Projetos:
• Elaborar e implantar Programa de Desenvolvimento de Competências;
• Implantar programa de coaching para funcionários estratégicos.

4. Garantir a gestão eficiente e eficaz dos recursos.
A utilização dos recursos com transparência, eficiência e eficácia é
prática que deve ser consolidada em todos os níveis institucionais.
Programas e Projetos:
• Aprimorar a gestão de melhores práticas;
• Aprimorar o processo de gestão orçamentária;
• Mapear e padronizar os processos.
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IV. Acompanhamento da Execução
do Plano Diretor

III.4. Mapa estratégico do Sistema Ocemg
Missão do Sistema Ocemg

Visão do Sistema Ocemg

Promover, desenvolver, representar e

Em 2025, o cooperativismo mineiro será

defender o cooperativismo mineiro, tornando-o

reconhecido pela sociedade por sua excelência,

mais competitivo, respeitado e admirado pelo

competitividade, integridade e capacidade de

papel que desempenha na sociedade.

promover o desenvolvimento econômico e social.

Ocemg

Sescoop-MG

Missão da Ocemg

Missão do Sescoop

No processo de execução do Plano Diretor são esperados mudanças e ajustes em função da

Promover um ambiente favorável para o

Promover a cultura cooperativista e

evolução do contexto externo e interno das instituições. Eventuais mudanças e ajustes são

desenvolvimento das cooperativas mineiras, por meio

o aperfeiçoamento da gestão para o

da representação política, sindical e institucional.

naturais e necessários, fazendo parte do processo de evolução e adaptação às características

desenvolvimento das cooperativas mineiras.

Objetivos Finalísticos

Objetivos Finalísticos

O acompanhamento da execução dos programas e projetos e, consequentemente, dos
resultados alcançados é fundamental para garantir a efetividade do Plano.
Cada um dos programas e projetos será acompanhado periodicamente, com avaliação da

1. Produzir e disseminar conhecimentos para o
cooperativismo

1. Promover a cultura da cooperação e do
cooperativismo

2. Fomentar a intercooperação e apoiar as cooperativas
na sua inserção em mercados

2. Promover o desenvolvimento da gestão
cooperativista

3. Fortalecer a imagem da Ocemg e do cooperativismo

3. Promover o aprimoramento das lideranças
e da governança cooperativista

4. Fortalecer a representação política e institucional
do cooperativismo

4. Contribuir para a sustentabilidade das cooperativas

realização de suas atividades, os prazos de execução e os recursos envolvidos.

do contexto.

V. Considerações Finais

O processo de formulação de estratégias estipula as direções fundamentais nas quais o
5. Aprimorar o relacionamento com as cooperativas

5. Aprimorar o relacionamento com as cooperativas

Sistema Ocemg atuará e desenvolverá suas atividades, garantindo o cumprimento da
missão e visão propostas.

Objetivos de Gestão

O Plano Diretor do Sistema Ocemg visa direcionar a agenda de desenvolvimento do
cooperativismo em Minas Gerais, além de orientar e organizar as ações de evolução

1. Ampliar parcerias para apoio na execução de projetos e programas

do setor, fortalecendo a atividade cooperativista e sua valorização por parte da sociedade.

2. Incorporar novas tecnologias e aprimorar os processos e serviços
3. Desenvolver competências dos colaboradores
4. Garantir a gestão eficiente e eficaz dos recursos
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Esta publicação foi espelhada no Mapa Estratégico do Cooperativismo do Sistema OCB.
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