




A interação dos valores e princípios constitui a base do cooperativismo. São eles ajuda mútua, 

responsabilidade, democracia, igualdade equidade e solidariedade, além dos seus sete princípios universais:



Sociedade de pessoas: vínculo de confiança

Inclusão produtiva por meio da economia de escala

Capilaridade e desenvolvimento regional

Retorno das sobras aos cooperados

Participação do cooperado na tomada de decisões

Cooperativismo: o que nos DIFERENCIA



“As cooperativas representam uma melhor forma de responder aos 

riscos apresentados pela sociedade. Devemos aprender com as 

cooperativas; se o fizermos, podemos remodelar a nossa economia, 

remodelar a globalização e quem nós e os nossos filhos somos”

Joseph Stiglitz 

Prêmio Nobel de Economia

Fala realizada na ACI, em 2016 



Representação cooperativista

















O ES possui hoje 129 cooperativas registradas no Sistema OCB/ES, de norte a sul do

Estado. Ao todo, o Estado possui aproximadamente 436 mil cooperados e as cooperativas

geram mais de 8 mil empregos diretos.

São quase  1 milhão de pessoas envolvidas com o cooperativismo no Estado, quando 

contamos que cada cooperado possui família e essas famílias também estão diretamente 

ligadas ao setor. 
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ParceriasParcerias



Defesa dos Interesses das Cooperativas e 
seus Produtores

Formação Profissional e Promoção Social

Prospecção de Negócios



Formação Profissional e Promoção Social

-Técnicas em negociação

-Conilon eficiente

-Desenvolvimento de habilidades emocionais

-Trabalho seguro, vida completa –utilização de EPI’s

-Marketing pessoal 

-Compartilhamento familiar 

FormaçãoFormação ProfissionalProfissional e e PromoçãoPromoção SocialSocial:



Formação Profissional e Promoção Social

Encontro regional de mulheres 

Cursos profissionalizantes ( oficinas de artesanato e culinária) 

Programa de capacitação cooperativista 

Fórum de mulheres cooperativistas 

Encontro para apresentação dos resultados dos projetos 
elaborados no workshop dos núcleos femininos capixabas 

-Palestra motivacional 

FormaçãoFormação ProfissionalProfissional e e PromoçãoPromoção SocialSocial:





DefesaDefesa dos Interesses das dos Interesses das CooperativasCooperativas e e seusseus
Produtores:Produtores:

- Possuímos representação efetiva no CNC – Conselho Nacional do Café

- Trabalhamos forte contra à Importação de Café

- Geração distribuída de energia por cooperativas:

Em abril do ano de 2015, quando entrou em vigor a Resolução nº 687/2015, à agência autorizou a
constituição de cooperativas de geração distribuída, ou seja, os consumidores de energia foram
autorizados a formar cooperativas para geração de energia;

- Planos Agrícola e Pecuário:

Resolução 4.597/17, que ajustou o plano, atendendo aos pleitos das cooperativas e ao agronegócio.



DefesaDefesa dos Interesses das dos Interesses das CooperativasCooperativas e e seusseus
Produtores:Produtores:

- Antecipação do período de contratação da linha de custeio do Funcafé, por meio da RESOLUÇÃO DO 
BACEN Nº 4.562, DE 31 DE MARÇO DE 2017, que ajustou as normas de financiamento com recursos do 
Fundo de Defesa da Economia Cafeeira (Funcafé). 

Onde a liberação dos recursos eram da seguinte forma - MCR 9-2-1-e: “de 1º de outubro de cada ano a
28 de fevereiro do ano subsequente, podendo ser estendido até 31 de julho de cada ano, quando o
orçamento contiver somente verbas destinadas às atividades de colheita”. E para melhor atender à
demanda de recursos destinados a colheita e realização de tratos culturais nas lavouras, principalmente
das variedades precoces de café e do nosso conilon, foi aprovada a alteração para: “Período de
contratação: de 1º de julho de cada ano a 28 de fevereiro do ano subsequente, podendo ser estendido
até 30 de abril de cada ano, quando o orçamento contiver somente verbas destinadas às atividades de
colheita”.



DefesaDefesa dos Interesses das dos Interesses das CooperativasCooperativas e e seusseus
Produtores:Produtores:

- COOPERATIVAS CAFEICULTORAS DO ES PODERÃO SER DISPENSADAS DO RECOLHIMENTO 
ANTECIPADO DO ICMS

Contribuintes dos estados do Espirito Santo, Minas Gerais e São Paulo, estão dispensados do
recolhimento antecipado de ICMS (Imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e
sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação), nas
operações entre estes entes federativos, desde que estejam elencados em Ato COTEPE (ato publicado
pela Comissão Técnica Permanente que faz parte do Conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ).
Neste momento, as cooperativas deverão apenas aguardar o Ato COTEPE que irá relacionar as
instituições autorizadas a gozar dessa dispensa.

OBS: Inclusão da Portaria Sefaz n° 9R de 06/06/2002 no RICMS do Espírito Santo, além de atualização e
adequação para Nota Fiscal Eletrônica. A Portaria citada retira à obrigatoriedade de emissão de Nota
Fiscal do Produtor rural para as entregas de mercadorias nas cooperativas, desde que o produtor seja um
cooperado.

























ProspecçãoProspecção de de NegóciosNegócios





ProspecçãoProspecção de de NegóciosNegócios



ProspecçãoProspecção de de NegóciosNegócios









ProspecçãoProspecção de de NegóciosNegócios



ProspecçãoProspecção de de NegóciosNegócios



ProspecçãoProspecção de de NegóciosNegócios



ProspecçãoProspecção de de NegóciosNegócios





A inovação é um caminho necessário para que o
cooperativismo se atualize e continue relevante. O
principal desafio é o de estabelecer a inovação
como cultura, como um valor a ser buscado por
todos. E, com isso, sair do estágio de a inovação
acontecer esporadicamente em algumas
cooperativas para o estágio de o cooperativismo
ser entendido como uma alternativa inovadora
para criarmos um mundo mais justo e equilibrado.















Vender Café 
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Obrigado!


