
 

 

Informes da OCB para a RECM 

Ações realizadas no primeiro semestre de 2017 

1. Missão Internacional ao Chile 

O Sistema OCB promoveu uma missão de prospecção de boas práticas e oportunidades 

comerciais no Chile para lideranças de cooperativas de transporte de seis estados 

brasileiros. Durante uma semana, o grupo manteve reuniões com a Confederação de 

Cooperativas do Chile e algumas cooperativas membros, bem como com representantes 

do governo do Chile. A delegação teve a oportunidade de realizar intercâmbio de 

informações e foi recebida pela Vice-Ministra da Economia do país, além de visitar o 

Porto de Valparaíso. 

2. Participação na Conferência Mundial das Cooperativas de Crédito 

O Sistema OCB organizou uma missão de lideranças cooperativistas do Ramo crédito à 

Conferência Mundial das Cooperativas de Crédito, que aconteceu em Viena, na Áustria. 

Com mais de 200 dirigentes, a delegação brasileira foi a segunda maior comitiva 

estrangeira no evento. 

3. Participação em capacitação organizada pelas Nações Unidas  

O Sistema foi convidado a participar de capacitação organizada pelas Nações Unidas 

para promover a temática dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. O evento 

aconteceu na cidade de Bangkok, na Tailândia e contou com a participação de dirigentes 

cooperativistas de 20 países. 

4. Projeto de Cooperação com Botsuana   

O Sistema OCB desenvolve um projeto de cooperação com o governo de Botsuana há 

quatro anos. Em junho, técnicos dos Sistema tiveram a oportunidade de realizar a 

missão de avaliação das atividades desenvolvidas até o momento. Apoiada por técnicos 

brasileiros, uma comunidade no interior do país foi capacitada em gestão de 

cooperativas e produção de hortaliças, servindo de modelo a ser replicado em todo país. 

 

5. Recepção de delegação da Nigéria na sede da OCB 

No mês de agosto, o Sistema OCB teve a oportunidade de receber uma delegação do 

governo da Nigéria. O grupo de representantes esteve no país interessado em conhecer 

políticas públicas e boas práticas voltadas para o setor agropecuário. A delegação teve 

a oportunidade de conhecer o sistema cooperativista brasileiro e sua participação 

econômica. 

6. Realização do 2º Seminário Nacional de Autogestão para Cooperativas Agropecuárias   

O Sistema OCB realizou em Brasília no último mês de julho um evento nacional voltado 

para os programas de autogestão de cooperativas agropecuárias. Dirigentes e técnicos 

dos 26 estados brasileiros e do Distrito Federal participaram da ação que teve como 



 

 

objetivo promover os programas nacionais voltados para o aprimoramento da gestão 

de cooperativas em todo o país. 

7. Realização do Dia de Cooperar 2017 

O Sistema OCB promove anualmente, por ocasião do Dia Internacional do 

Cooperativismo, no primeiro sábado de julho, o Dia de Cooperar, ou Dia C. O evento é 

realizado em todos os estados brasileiros e estimula as cooperativas, seus cooperados 

e funcionários a desenvolverem ações de voluntariado e cooperação em prol das 

comunidades. As estimativas iniciais mostram que aproximadamente 1,7 milhão de 

pessoas foram beneficiadas pelas ações realizadas este ano. Para isso, o projeto nacional 

contou com a dedicação de 75 mil voluntários em todo o país. 

8. Participação na Cerimônia de Observância do Dia Internacional do Cooperativismo na 

ONU 

O presidente do Sistema OCB, Márcio Lopes de Freitas, participou da Cerimônia de 

Observância do Dia Internacional do Cooperativismo promovida pela Organização das 

Nações Unidas em Nova Iorque. Durante sua apresentação, o presidente teve a 

oportunidade de apresentar as ações desenvolvidas pelas cooperativas brasileiras em 

prol da Agenda 2030, em especial o Dia C.  

Próximos eventos 

1. Encontro Brasileiro de Pesquisadores em Cooperativismo - EBPC 

Entre os dias 20 e 22 de novembro, o Sistema OCB promoverá o 4º Encontro Brasileiro 

de Pesquisadores em Cooperativismo. O evento, que será realizado em Brasília reunirá 

dirigentes, cooperados e pesquisadores ligados à pesquisa em cooperativismo. 

2. Missão de boas práticas das cooperativas de São Paulo aos Estados Unidos 

O Sistema OCB desenvolverá um roteiro técnico de prospecção de boas práticas em 

cooperativismo agropecuário nos Estados Unidos. Participarão da missão internacional 

presidentes de cooperativas do Estado de São Paulo. A delegação também terá a 

oportunidade de participar de cursos de capacitação em duas universidades de 

referência no setor agropecuário no país. 

3. Missão de cooperação com a Mongólia  

A convite do Governo da Mongólia, a OCB organizará uma missão de cooperação e 

intercâmbio no país. A comitiva brasileira terá a oportunidade de apresentar casos de 

sucesso brasileiro na promoção da Agenda 2030, bem como casos de referência no 

Brasil em gestão e oferta de serviços à comunidade. 

4. Participação nas conferências regional e global da ACI 

O Sistema OCB estará presente na Conferência da ACI-Américas, a ser realizada no 

México, em outubro, bem como na Conferência Global e Assembleia Geral da Aliança 

Cooperativa Internacional, a ser realizada na Malásia, no próximo mês de novembro. A 

OCB foi convidada a apresentar os casos de sucesso do projeto “Dia C” e do Catálogo 

Brasileiro de Cooperativas Exportadoras. 


