Sistema OCB/SESCOOP-GO:
Representante de um modelo econômico solidário e democrático
Desde 1956, o cooperativismo goiano pôde se apoiar no trabalho incansável de uma entidade
que se desdobra, continuamente, para a melhoria do atendimento às suas cooperativas e para o
desenvolvimento do setor. A OCB-GO chega a seis décadas de fundação com posição destacada entre os
resultados estaduais, dentro do Sistema OCB Nacional (no que diz respeito a faturamento, adimplência
e execução de programas).
Ao longo dessa trajetória, juntou-se, à entidade, o SESCOOP/GO, que integra o Sistema S
brasileiro e trabalha pela sustentabilidade do cooperativismo em três áreas: monitoramento das
cooperativas, formação profissional e promoção social dos cooperados e suas comunidades. Juntos,
formam o Sistema OCB/SESCOOP-GO.
Goiás conta atualmente com 218 cooperativas registradas pela OCB-GO, em nove dos 13 ramos
de atividade do cooperativismo, nos quais o sistema está inserido. Juntas, elas reúnem 194.441
cooperados e 11.108 empregos diretos. As cooperativas goianas também geram significativa
movimentação na economia do Estado, apresentando patrimônio líquido de R$ 4,92 bilhões e receitas
de R$ 9,63 bilhões. Segundo números de dezembro de 2017, publicados no Censo do Cooperativismo
Goiano 2018.
No Brasil, existem 6,6 mil cooperativas representadas pela Organização das Cooperativas
Brasileiras (OCB). Elas somam 378,2 mil empregados e 13,2 milhões de cooperados. Se considerarmos
as famílias que estão diretamente vinculadas a esse modelo de negócio, podemos afirmar que somos
mais de 50 milhões de pessoas no cooperativismo, o que representa 25% da população brasileira.
Além dessa representatividade econômica, o cooperativismo tem uma doutrina alinhada à
crescente demanda da sociedade por práticas mais orientadas às necessidades sociais e à
sustentabilidade. Isso porque as cooperativas reúnem pessoas ou grupos com os mesmos interesses, a
fim de obter vantagens comuns em suas atividades econômicas, oferecendo possibilidade de gestão
democrática e participação econômica de todos.
Portanto, pela disseminação de seus princípios e valores, esse sistema pode promover uma
realidade socioeconômica diferente para as gerações futuras, uma vez que se propõe a formar uma base
econômica mais solidária e democrática, com mais bem-estar social e melhor distribuição de renda.
O pioneirismo da OCB-GO
Desde a sua criação, o Sindicato e Organização das Cooperativas Brasileiras no Estado de Goiás
(OCB-GO) foi pioneiro em diversas frentes de trabalho, como na elaboração do primeiro projeto
consolidado para formação profissional cooperativista do País, ainda na década de 70. Também deu
início ao debate sobre a autogestão do sistema e, mais recentemente, lançou o Censo do
Cooperativismo Goiano, que serviu de modelo para outras organizações, inclusive a nacional.
Dentro do seu principal foco, que é trabalhar continuamente para desenvolver o cooperativismo
goiano, o Sistema OCB/SESCOOP-GO aproveitou o marco de seis décadas de existência da OCB-GO e
empenhou-se na elaboração de um amplo conjunto de atividades, que foi chamado de 60 projetos, 60
ações. Foram ações direcionadas ao público interno e externo, que contemplaram, por exemplo, a
manutenção e atualização da Certificação ISO, o lançamento do livro histórico dos 60 anos de OCB-GO, o

1º Prêmio Goiás Cooperativo de Jornalismo e o Museu Virtual Goiás Cooperativo, entre várias outras.
Recentemente, a OCB-GO lançou um Portal de Negócios para as cooperativas goianas. O
ambiente virtual foi desenvolvido para aproximar compradores e fornecedores. A ferramenta
disponibiliza um ambiente único para a divulgação dos produtos das cooperativas goianas. Além disso,
por meio dele, comerciantes e outras indústrias poderão conhecer estes produtos e realizar
encomendas.
Ainda na parte de desenvolvimento tecnológico, o Sistema OCB/SESCOOP-GO lançou o GCOOP,
seu aplicativo móvel digital para smartphones e tablets. Assim como em outros projetos pioneiros já
encampados pela Casa ao longo de sua trajetória, o Sistema sai na frente novamente e se tornou a
primeira unidade estadual do cooperativismo brasileiro a agregar serviços das duas entidades - OCB-GO
e SESCOOP/GO - num APP próprio.
Além de fazer a integração com o portal digital do Sistema OCB/SESCOOP-GO, oferecendo
conteúdos atualizados, simultaneamente, com o site - como o calendário de cursos e eventos -, o
GCOOP complementa o acesso a serviços da Casa, com novas funcionalidades. A principal novidade da
ferramenta está no Banco de Empregos, criado para facilitar o intercâmbio entre empregadores e
profissionais qualificados para o sistema cooperativo. Nessa função, as cooperativas têm espaço para
oferecer vagas de trabalho, enquanto os candidatos interessados em trabalhar nesse modelo de negócio
podem inscrever seus currículos.
Empreendimento
A OCB-GO chegou aos seus 60 anos inaugurando um prédio comercial de 11 pavimentos, no Jardim
Goiás, onde também foi instalada a nova Casa do Cooperativismo Goiano, em 2017. A obra tem 5,8 mil
metros quadrados de construção. O novo prédio foi criado para receber a estrutura institucional da
OCB-GO e disponibilizar espaço para locação ao sistema cooperativista. São 36 salas comerciais, cuja
ocupação favorece o trabalho das cooperativas, além de permitir a intercooperação entre sociedades
cooperativas de diferentes ramos.
Alguns dos programas e ações do Sistema OCB/SESCOOP-GO


Programa de Visitas
Iniciativa pioneira da OCB-GO, o projeto está em sua 13ª edição e tem permitido à instituição
reforçar os laços com o seu público, a partir da visita à cada cooperativa para ouvir as
demandas, realizar consultorias e coletar dados sobre o cooperativismo goiano.



ISO 9001
A certificação internacional é mantida pelo Sistema OCB/SESCOOP-GO desde 2015, a partir do
desenvolvimento do seu Sistema de Gestão da Qualidade.



Programa 8S
Programa que engloba atividades contínuas de melhoria, organização e limpeza dos ambientes
de trabalho através da filosofia dos oito sensos: Determinação e União; Treinamento; Descarte,
Utilização ou Seleção; Ordenação, Arrumação ou Organização; Limpeza ou Zelo; Economia e
Combate aos Desperdícios; Higiene, Asseio, Bem Estar, Padronização ou Saúde; Autodisciplina,
Disciplina ou Manutenção da Ordem



Formacoop
Programa de Formação de Dirigentes e Gerentes de Cooperativas com foco na melhoria da
gestão das cooperativas



Seminário Estadual de Cooperativismo
Realizado a cada dois anos, tem como foco a promoção da cultura e a integração do público
cooperativista (cooperados, familiares e empregados)



Encontro Goiano de Mulheres Cooperativistas
Voltado a cooperadas, esposas e filhas de cooperados, é um evento de disseminação de
conhecimento e informações, com foco na integração das participantes e no empoderamento da
mulher dentro do movimento cooperativista.



Fórum de Presidentes e Dirigentes Cooperativistas
É destinado aos gestores das cooperativas goianas. É promovido a cada dois anos e aborda
assuntos relevantes e atuais, sempre com foco no negócio cooperativo.



Coomunica
Evento que reúne os profissionais de comunicação das cooperativas com o objetivo de capacitálos para a divulgação do modelo de negócios e seus diferenciais competitivos e sociais.

