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CC004-2022.DIREX                           Vitória - ES, 03 de fevereiro de 2022. 

 

Aos Presidentes, Dirigentes, Colaboradores das Cooperativas Capixabas 

 

Assunto: Orientações para a coleta de dados do Anuário do Cooperativismo Capixaba 

2022 

 

Ao cumprimentar lhes com nossos votos de um 2022 próspero e frutífero, registramos 

nossos agradecimentos pelo preenchimento do Censo 2021 e disponibilização das 

informações necessárias para viabilização do 2º Anuário do Cooperativismo Capixaba. 

Ao iniciarmos este novo ciclo, reforçamos a importância da participação das 

cooperativas para que o cooperativismo capixaba seja reconhecido, cada vez mais pela 

sociedade por sua competitividade e desempenho. 

 

Conforme demonstrado no anuário, em 2020 o Sistema OCB/ES representou 119 

cooperativas registradas e um conjunto de mais de 502 mil cooperados, que atuaram 

nos sete ramos do cooperativismo, empregando 9.500 mil colaboradores, presentes em 

todos os 78 municípios do Espírito Santo.  

 

As cooperativas do Espírito Santo registram um patrimônio líquido em torno de R$ 3,6 

bilhões e contabilizam R$ 17,8 bilhões em ativos totais. Em 2020, o cooperativismo 

capixaba movimentou cerca de R$ 6,6 bilhões, o que representa aproximadamente 4,7% 

do PIB nominal capixaba. Houve, ainda, no mesmo ano, contribuição das cooperativas 

do Espírito Santo em impostos e taxas, somando um total de R$ 429 milhões. Tais 

resultados demonstram força e representatividade do cooperativismo capixaba! 
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As informações contidas nesse documento servem como base para nossos 

discursos, ideias, projetos e possibilitam a divulgação da relevância do nosso movimento 

para toda a sociedade, além de serem de suma importância para a prospecção de 

parcerias. Quanto maior o nível de conhecimento a respeito dos nossos resultados, 

mais eficientes e assertivas serão as nossas iniciativas em prol do nosso setor. Assim, 

tendo em vista os importantes dados obtidos com os resultados da publicação e o 

encerramento do exercício, damos início às atividades de produção do Anuário do 

Cooperativismo Capixaba 2022. 

 

A publicação continuará contemplando os aspectos sociais, financeiros, contábeis, de 

recursos humanos e técnicos. No entanto, em 2022 temos algumas grandes novidades: 

as informações serão coletadas em um período único e, além disso, buscando integrar 

cada vez mais as ferramentas digitais disponibilizadas pelo Sistema OCB, toda coleta  

será realizada por meio da plataforma Sou.Coop (já conhecida pelas cooperativas, que 

atualizam nela seus dados cadastrais e documentais rotineiramente) e servirão para 

manter a base de dados atualizada, além de subsidiar a elaboração do Anuário do 

Cooperativismo Brasileiro e do Anuário do Cooperativismo Capixaba. 

 

As cooperativas deverão acessar o ambiente virtual e ir até a opção "Anuário", onde já 

estarão contidas questões sociais, financeiras, técnicas e comerciais comuns a todos os 

estados, que unificam e mostram a força do movimento pelo Brasil.  

 

Após preenchê-las, a cooperativa deverá acessar a última aba de informações, onde 

constará o link do questionário complementar do Espírito Santo, que coletará dados 

com as informações específicas das cooperativas capixabas, valorizando os produtos 

e serviços locais. O preenchimento desse formulário é fundamental para a elaboração 

da 3ª edição do Anuário do Cooperativismo Capixaba, e os indicadores servirão como 

base para a elaboração de discursos, construção de ideias, criação de projetos e defesa 
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desse modelo de negócio, além de efetivar a conclusão de preenchimento do censo 

deste ano, zelando pela manutenção da adimplência das cooperativas registradas com 

o Sistema OCB/ES. 

 

Buscando contribuir com a participação e aprimorar a coleta de dados, planeja-se uma 

reunião de apresentação da metodologia e das etapas do processo às cooperativas, para 

auxiliar no entendimento de como realizar o preenchimento. Como praticado em anos 

anteriores, a organização promoverá mutirões para saneamento de dúvidas, próximo 

ao encerramento da coleta, previstos para o mês de maio/2022. 

 

Sua participação será fundamental para o sucesso do 3º Anuário do Cooperativismo 

Capixaba!  

As informações são utilizadas para mostrar força do cooperativismo no Brasil e elaborar 

os anuários do cooperativismo nacional e do Espírito Santo. Juntos faremos o 

cooperativismo ser cada vez mais forte!  

 

Em caso de dúvidas, a equipe da Gedec está à disposição através do e-mail 

gedec@ocbes.coop.br e por WhatsApp (27) 99778-3885. 

 

Saudações cooperativistas! 
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