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Mensagem do Presidente

Apesar da instabilidade política e das consequências da estagnação da economia, o Cooperativismo de MS en-

cerrou o ano de 2016 com resultados positivos e com os olhos no futuro,  consequência de um trabalho intenso 

e  planejamento sério e consistente. As cooperativas reagiram às adversidades com planos de redução de custos, 

prudência e integração de esforços.  Nós cooperativistas, que nos unimos neste período e conseguimos enfrentar 

esses obstáculos, temos tudo para prosperar ainda mais, colher os frutos do que foi semeado. O Cooperativis-

mo, mais uma vez mostrou que pode ser uma opção segura em tempos adversos, um modelo de negócio mais 

sustentável e humano.

Confiamos que em 2017 o país se recupere das turbulências econômicas com  pequenos avanços e conquis-

tas, mais estabilidade e propenso a crescimento e oportunidades. A participação ativa das cooperativas agindo 

estrategicamente, será determinante para a recuperação econômica das regiões onde estão instaladas. Será a 

hora de arregaçar as mangas e colocar em prática soluções inovadoras, capazes de gerar retorno financeiro não 

só para os cooperados, mas para toda a comunidade.

Como Peter Drucker nos ensina que “ os caminhos que nos trouxeram até aqui, não serão os mesmos que nos 

levarão ao futuro”, prevemos profissionalizar cada vez mais a gestão das cooperativas, investindo no aprimo-

ramento das lideranças, com programas voltados ao desenvolvimento de presidentes, diretores, conselheiros e 

principais executivos, contribuindo para que a gestão e a governança nas nossas cooperativas atinjam a excelên-

cia, disponibilizando ferramentas e competências que os ajudem a encontrar soluções sustentáveis de futuro.

A forma como as lideranças atuam é decisiva para o sucesso dos empreendimentos cooperativos e para o seu 

fortalecimento como um importante propulsor econômico e social, gerador de renda e empregos e aquecimento 

da economia como um todo. Teremos muito trabalho, mas também diversas oportunidades de crescer e mostrar 

cada vez mais à sociedade que somos fortes e seguros, uma corrente sólida, do bem, que traz desenvolvimento 

sustentável.

O Sistema OCB/MS está sempre disponível para o fortalecimento das  cooperativas, objeto principal de nossa 

atuação,  pavimentando novos caminhos pautados na gestão profissionalizada e na boa governança.

Finalmente, agradecemos a todos os dirigentes, líderes, colaboradores e cooperados por nos honrarem com sua 

confiança.  Se continuarmos a trabalhar juntos, movidos pela paixão pelo Cooperativismo, unidos com a mesma 

sinergia e com foco em resultados, mostraremos à sociedade porque somos a melhor proposta de futuro.

Saudações cooperativistas,

Introdução

Construindo o Futuro

Celso Ramos Régis
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Introdução

Somos o Cooperativismo
Nosso negócio é transformar vidas. Oferecemos uma nova oportunidade de 
empreender para quem acredita em um mundo mais justo, feliz, equilibrado 
e com melhores oportunidades para todos. Venha descobrir como!
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Introdução
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Apresentação

Quem Somos

Somos um sistema que trabalha em conjunto 

para superar obstáculos e partilhar os resultados 

das vitórias alcançadas. Somos cooperativistas!

O Sistema OCB/MS procura realizar uma gestão 

cooperativista, sistêmica e participativa. Vivemos 

os ideais cooperativistas na prática e sabemos 

que a união de ideias, talentos e pessoas nos 

tornam mais fortes e competitivos. Por isso, as 

três instituições que formam o Sistema OCB/MS 

trabalham em sinergia.

Visão

Missão

“Em 2025, o Cooperativismo será reconhecido 

pela sociedade por sua competitividade, integri-

dade e capacidade de promover a felicidade dos 

cooperados.”

“Promover um ambiente favorável para o desen-

volvimento das cooperativas sul-mato-grossen-

ses, por meio da representação político-institu-

cional.”

Mais que um modelo 
de negócios, o 
Cooperativismo é 

uma filosofia de vida que 
busca transformar o mundo 

em um lugar mais justo, 
feliz e  equilibrado.”

Introdução
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Desafios a serem 
superados pelo 

Sistema OCB/MS

Quem cuidamos

O Cooperativismo congrega mais de um bilhão de pessoas 

em todo o mundo, Em MS, existem cerca de 105 coope-

rativas registradas no Sistema OCB/MS, com mais de 200 

mil cooperados e geração direta de aproximadamente 6 mil 

empregos.

Uma grande rede de cooperação com resultados para todos!

Fazer junto para fazer melhor. Assim funciona o Coope-

rativismo! Um modelo de negócios inovador, que agrega 

pessoas com aspirações comuns para o desenvolvimento 

individual e coletivo, de forma simultânea. Um grande mo-

vimento que em sua atuação demonstra, cotidianamente, a 

face humana da economia.

O Cooperativismo enriquece a nossa vida.

1

2

3

4

5

6

7

Introdução

Qualificar a mão 
de obra para o 

Cooperativismo.

Profissionalizar 
a gestão e a 
governança 
do Sistema 

Cooperativista.

Promover a 
segurança jurídica e 
regulatória para as 

cooperativas.

Fortalecer a imagem 
e a comunicação do 

Cooperativismo.

Fortalecer a 
representatividade 
do Cooperativismo.

Fortalecer a cultura 
cooperativista.

Estimular a 
intercooperação.

Você sabia?

da população de MS 
está envolvida com o 

Cooperativismo.

dos municípios de 
MS aderiram ao 
Cooperativismo.

25% 68%
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Representação e defesa 
política e econômica das 
cooperativas

O Sistema OCB/MS representa o Cooperativismo 

Sul-Mato-Grossense junto a várias entidades e 

conselhos. Também possui serviços consultivos e 

técnicos especializados, para esclarecer dúvidas 

e fazer sugestões quanto à estrutura social, méto-

do gerencial e/ou operacional, questões jurídicas, 

contábeis e sindicais.

Representação e defesa 
sindical das cooperativas

Como sindicato patronal e legítima representante 

das cooperativas sul-mato-grossenses, o Siste-

ma OCB/MS tem a função de representar as So-

ciedades Cooperativistas e firmar convenções e 

acordos coletivos de trabalho com os sindicatos 

laborais, além de suscitar ou contestar dissídios 

coletivos que abranjam as categorias e ramos do 

Cooperativismo.

Assessoria Jurídica

Dispõe de profissionais especializados para a 

prestação de serviços de consultoria e emissão 

de pareceres nas áreas do Direito Cooperativo, 

Tributário, Comercial, Previdenciário, Adminis-

trativo, Trabalhista e Cível, além de orientações 

nos procedimentos societários das cooperativas, 

de acordo com a demanda.

Como cuidamos

Introdução



Relatório de Gestão 2016 13

Assessoria Jurídica 
Sindical

Dispõe de profissionais especializados para a 

prestação de serviços na área sindical, atuando 

na orientação às cooperativas em assuntos que 

envolvam as negociações coletivas de trabalhos. 

Participam também das reuniões da Comissão 

Permanente de Negociação Coletiva de Trabalho 

e assessorando as assembleias gerais do Siste-

ma OCB/MS que tratam das questões sindicais. 

A assessoria jurídica sindical também participa 

de comitês e eventos promovidos pelo sistema 

sindical cooperativo (FECOOP-CO-TO e CNCO-

OP), onde são tratados assuntos de interesse na 

defesa da categoria.

Assessoria Contábil

O Sistema OCB/MS presta serviços de consulto-

ria e emissão de pareceres nas áreas contábil, 

fiscal e tributária, além de orientações nos proce-

dimentos internos da cooperativa, de acordo com 

a demanda.

Assessoria Técnica

Desenvolve estudos e diagnósticos técnicos 

de interesse do segmento, assessora grupos na 

constituição de novas cooperativas, através de 

palestras de orientação e cursos básicos de Coo-

perativismo.

Desenvolvimento de 
Cooperativas

Dispõe do Sistema de Gestão do Desenvolvimen-

to Humano (GDH), um programa de linguagem 

web que gerencia todas as atividades e even-

tos realizados em parceria com as cooperativas, 

como: histórico, prestação de contas, orçamento, 

planejamento e projetos, até a execução e o fe-

chamento dos eventos.

Introdução

No MS, atualmente são

105 cooperativas 
registradas no Sistema OCB/MS, 
distribuídas por diversos
segmentos econômicos.
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Registro de cooperativas

Em atendimento ao que dispõe o Artigo 107 da 

Lei 5.764/71, o Sistema OCB/MS tem como ob-

jetivo registrar todas as Sociedades Cooperativis-

tas com atuação no Estado de MS.

Monitoramento

O Sistema OCB/MS monitora e acompanha o 

desenvolvimento das cooperativas para manter 

a qualidade da gestão e a sua própria longevi-

dade. Dentre suas atividades está o Programa 

de Desenvolvimento da Gestão das Cooperativas 

(PDGC).

Apoio Logístico

O Sistema OCB/MS mantém uma estrutura de 

apoio logístico para as cooperativas filiadas com 

o objetivo de dar economia, comodidade e agi-

lidade no despacho e protocolo de documentos 

junto a órgãos públicos e privados e outros ser-

viços.

Biblioteca

Área destinada aos conteúdos produzidos pelo 

Sistema OCB/MS como manuais, livros, carti-

lhas, informativos técnicos e materiais institucio-

nais, além de CDs, DVDs, abrangendo temas que 

são abordados nos programas de capacitação do 

Sescoop/MS como governança, estratégia, lide-

rança, planejamento, marketing, educação coo-

perativista, direito e contabilidade cooperativista, 

entre outros.

Introdução
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Espaço multimídia para 
eventos

Na sede do Sistema OCB/MS, encontra-se uma 

infraestrutura com auditório e sala de treinamen-

to, com equipamentos multimídia, que podem 

ser utilizados para a realização de assembleias, 

cursos, palestras e outros eventos voltados ao pú-

blico cooperativista.

Introdução

Você 
sabia?

“Ser cooperativista é 
acreditar que ninguém 
perde quando todo
mundo ganha!”

O Cooperativismo
está presente em:
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Definimos os focos estratégicos de atuação 

do Sistema OCB/MS em termos de negócios, 

produtos e serviços, tendo em vista a geração de 

benefícios e resultados indicados na proposta 

de valor. Eles apontam o que a organização quer 

alcançar prioritariamente entre 2015-2020. Vale 

explicar: esses objetivos não representam tudo 

que  o Sistema OCB/MS irá realizar nos próximos 

anos, mas indicam o que é mais relevante e qual é 

a orientação principal para a definição do conjunto 

de projetos prioritários da instituição.
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Objetivos 
finalísticos
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Objetivos Finalísticos

Objetivo 1

Identificar oportunidades de intercooperação.

Apoiar as cooperativas na sua inserção em mercados.

Em um mundo sem fronteiras, a união faz a força das cooperativas. Por isso, apoiar a conquista de novos mer-

cados é um dos objetivos estabelecidos em nosso Planejamento Estratégico. O objetivo é focar na melhoria do 

ambiente de negócios, bem como na disseminação de conhecimentos e informações especializadas sobre as 

cooperativas e seus cooperados. Realizar ações em conjunto reduzindo custos, agregando valor aos produtos e 

serviços e aumentando o poder de barganha.

Mas não basta ser bom. É preciso ser eficiente. Competitividade e qualidade são fundamentais para que as 

cooperativas brasileiras conquistem cada vez mais espaço para seus produtos e serviços.
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Objetivo 2

Monitorar e atuar em 
normativos, regulações e 
políticas públicas.

Exercer o papel legal de 
órgão técnico-consultivo 
do Governo em relação 
ao Cooperativismo.

Contribuir para o 
aperfeiçoamento do 
Marco Regulatório e 
induzir a implementação 
de políticas públicas.

Pautamos nossas atividades junto aos Três Po-

deres pelo diálogo, pelo intercâmbio de ideias e 

pela defesa de leis e políticas públicas capazes 

de contribuir para o fortalecimento do Cooperati-

vismo e também de toda a sociedade.
Uma forma comprovadamente eficaz de colabo-

rar com o aperfeiçoamento do marco legal e das 

políticas públicas cooperativistas, é fornecer ao 

Executivo, Legislativo e Judiciário informações 

claras, diretas e precisas sobre as demandas e os 

impactos do Cooperativismo para o desenvolvi-

mento da economia e para a vida dos cooperados. 

Atuamos como órgão técnico consultivo do Coo-

perativismo diante dos entes públicos, investindo 

no desenvolvimento de estudos que contribuam 

para a tomada de decisões governamentais e ju-

diciais sobre o Cooperativismo.

Objetivos Finalísticos

518
Projetos de Lei e medidas 

provisórias  foram 

acompanhados pela OCB no 

Congresso Nacional. Todos eles 

impactam de alguma forma o 

Cooperativismo brasileiro  e do 

Mato Grosso do Sul.

Cooperativismo é se basear 

em valores  de solidariedade, 

responsabilidade, democracia 

e igualdade.
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Desenvolver estudos 
que contribuam para 
a elaboração de leis e 
políticas públicas.

Durante a abertura do IV Seminário de Líderes, no 

dia 02 de dezembro, o secretário adjunto da Secre-

taria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimen-

to Econômico do Estado de Mato Grosso do Sul, 

Ricardo Sena, que estava representando o governa-

dor Reinaldo Azambuja, anunciou a criação do Pro-

coop - Programa de Desenvolvimento e Fortaleci-

mento das Cooperativas Sul-Mato-Grossense. Esse 

programa será realizado em conjunto pelo governo 

estadual e o Sistema OCB/MS e visa estabelecer 

estratégias para o desenvolvimento do Cooperativis-

mo no Estado de Mato Grosso do Sul, alinhando as 

ações governamentais, além de estimular a forma 

cooperativa de organização social, econômica e cul-

tural nos diversos ramos de atuação, com base nos 

princípios gerais do associativismo, Cooperativismo 

e na legislação vigente; ampliar a competitividade 

e sustentabilidade das cooperativas; e o fortaleci-

mento da rede de fornecedores com redução de gar-

galos de distribuição e logística.

Objetivos Finalísticos

Você 
sabia?

Que existem no mundo 
aproximadamente 
cerca de:
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Valores Humanos 
 do Cooperativismo

COOPERAÇÃO

EQUILÍBRIO

TRANSFORMAÇÃO
O Cooperativismo substitui a 
relação emprego-salário pela 
relação trabalho-renda. Em 
uma cooperativa, o que tem 
mais valor são as pessoas e 
quem dita as regras é o grupo. 
Todos constroem e ganham 
juntos.

Ser cooperativista é acredi-
tar que é possível colocar do 
mesmo lado o que à primeira 
vista parece ser oposto: o eco-
nômico e o social, o individual 
e o coletivo, a produtividade e 
a sustentabilidade.

Ser cooperativista é querer 
impactar não só a própria 
realidade, mas também a da 
comunidade e a do mundo. É 
espalhar sonhos e mostrar que 
é possível alcançá-los sem 
deixar ninguém para trás.

Objetivos Finalísticos
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Objetivos Finalísticos

Objetivo 3

Fortalecer a participação do Sistema OCB/MS em 
conselhos, comissões, fóruns e debates nacionais e 
internacionais.

FUNDAÇÃO MS - Fundação MS para a Pesquisa e Difusão de Tecnologias Agropecuárias;

CDI/MS - Fórum Deliberativo  do MS - Indústria;  

CEDRS/MS – Conselho Estadual de Desenvolvimento Rural Sustentável do MS;  

CMDRS – Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável de Campo Grande;

FUNDEMS – Fundo para o Desenvolvimento das Culturas do Milho e da Soja no MS; 

Núcleo Estadual de Apoio ao Desenvolvimento dos Arranjos Locais do MS;

CERA-DSV - Conselho Estadual de Recursos Administrativos no Âmbito da Defesa 

Sanitária Vegetal; 

Fórum Permanente de Resíduos Sólidos – Prefeitura de Campo Grande; 

Fórum Regional Permanente das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte do 

Estado de Mato Grosso do Sul; 

GCEA/MS IBGE – Grupo de Coordenação de Estatísticas Agropecuárias de 

Mato Grosso do Sul;

CESA – Conselho Estadual de Saúde Animal.

Fortalecer a representação política e institucional do 
Cooperativismo.

O Sistema OCB/MS participa de diversas comissões, conselhos, núcleos e fóruns nos órgãos públicos e insti-

tuições privadas:
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Preparar dirigentes 
do Sistema OCB/MS 
e representantes dos 
ramos com foco na 
instrumentalização da 
representação.

Hoje, a Casa do Cooperativismo marca presença 

em fóruns e instituições que debatem questões 

relacionadas a todas as cooperativas, não impor-

ta o seu porte, o ramo ao qual pertençam ou a 

região na qual se encontrem. Entendemos que 

somos todos aprendizes em um mundo em cons-

tante mudança, o que exige agilidade na resolu-

ção de problemas.

Objetivos Finalísticos

As Cooperativas  no Mato 

Grosso do Sul

representam cerca de 

10% do PIB 
Estadual.

Você 
sabia?

Se as 300 maiores 
cooperativas do 
mundo fossem um 
país, seriam a:

6ª
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Fortalecer as ações da 
FRENCOOP/MS para 
a elaboração de leis e 
políticas públicas.

Cooperativismo é 
homenageado na 
Assembleia Legislativa.

O MS esteve presente no lançamento da Agen-

da Legislativa do Cooperativismo 2016. Um dos 

destaques feito pelo presidente Márcio Freitas foi 

o fato de que boa parte das proposições contidas 

no documento não oneram os cofres da União, 

e mesmo assim são capazes de promover o de-

senvolvimento tanto de cooperativas como das 

comunidades onde elas estão localizadas.

Na sessão plenária do dia 29 de junho, o Deputa-

do Estadual Professor Rinaldo Modesto homena-

geou o Cooperativismo através de uma Moção de 

Congratulações. Essa homenagem foi devido ao 

Dia Internacional do Cooperativismo, comemora-

do no primeiro sábado de julho.

Objetivos Finalísticos

A cooperação 
entre os homens e 
mulheres de bem, 
unidos por meio 

do empreendimento coletivo, 
será uma das soluções para 
a recondução econômica do 
país, espantando o desânimo 
e oferecendo-lhe um rumo.”

Deputado Osmar Serraglio

Em 2017 a
Frencoop completa 

30 anos 
de instituição no 

Congresso Nacional.
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Objetivos Finalísticos

Objetivo 4

Implementar e monitorar a execução de plano de 
comunicação para o Sistema OCB/MS.

Jornalistas são premiados no V Prêmio 
Sistema OCB/MS de Jornalismo.

Fortalecer a imagem do Sistema OCB/MS e divulgar os 
benefícios do Cooperativismo.

Mais pessoas precisam saber que é possível empreender, ser dono do próprio negócio, ter sucesso, crescer e 

ainda ajudar sua comunidade a crescer também. Isso é Cooperativismo! E nós, do Sistema OCB/MS somos 

responsáveis por levar essa mensagem a toda a sociedade sul-mato-grossense, sem jamais esquecer de forta-

lecer na base o orgulho de sermos cooperativistas. Afinal, pertencemos a um movimento diferenciado, ético e 

responsável social, econômica e ambientalmente.

No dia 02 de dezembro, ocorreu a cerimônia de entrega do V Prêmio Sistema OCB/MS de Jornalismo que visou 

mobilizar e reconhecer jornalistas dedicados a divulgar os projetos, ações econômicas e sociais realizadas pelo 

Cooperativismo Sul-Mato-Grossense.

Esta edição premiou seis jornalistas nas categorias: telejornalismo, impresso e on-line. 

Os trabalhos foram analisados por Comissão Julgadora formada por profissionais de comunicação do Cooperati-

vismo e representantes da classe jornalística.



30 Relatório de Gestão 2016

Objetivos Finalísticos

Objetivo 5

Promover o debate em torno dos desafios atuais e 
futuros do Cooperativismo.

Identificar e disseminar boas práticas.

Fomentar, produzir e disseminar conhecimentos para o 
Cooperativismo Sul-Mato-Grossense.

O Sistema OCB/MS anualmente mobiliza dirigentes e colaboradores das cooperativas sul-mato-grossenses a 

participarem de eventos promovidos pela casa ou por outras instituições, cujo objetivo seja o de debater e 

apresentar cenários econômicos e sociais atuais e futuros que tenham impacto no setor cooperativista. Dentre 

os eventos de 2016, podemos destacar o IV Seminário de Líderes e o I Fórum de Presidentes realizados em 

dezembro.

Para identificar e disseminar boas práticas às cooperativas sul-mato-grossenses, o Sistema OCB/MS está promo-

vendo e estimulando a realização de reuniões de cooperativas por ramo. Nessas reuniões os assuntos tratados 

são específicos de cada ramo, possibilitando aos participantes a troca de experiências de gestão e comerciais 

adotadas em suas cooperativas, contribuindo desta forma com a disseminação de boas práticas e ainda em 

iniciativas de visitas de intercooperação. Em 2016 foram realizadas reuniões com as cooperativas agropecuárias 

e de transporte. 
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Fomentar e disseminar a inovação e o desenvolvimento 
tecnológico nas cooperativas.

Cooperar para o conhecimento é espelhar nossa prática no que há de melhor no Brasil e no mundo, inspirando e 

compartilhando os aprendizados adquiridos. Por isso, geramos conhecimentos sobre o Cooperativismo, sobre os 

setores onde as cooperativas atuam, e também sobre as normas e legislações aplicáveis. São estudos de merca-

do, pesquisas e relatórios criados para levar a todos os sul-mato-grossensses informações precisas e relevantes 

sobre o nosso modelo de negócio.

Objetivos Finalísticos

Cooperativas investem
em pesquisas paratransferir TECNOLOGIAe inovação aosprodutores rurais.

Revista - Saber Cooperar/2013

COOPERATIVISMO
é onde Todos 
constroem e 

ganham juntos.
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Definimos  focos estratégicos de atuação do Sistema 

OCB/MS nas áreas básicas de suporte e apoio em 

termos de competências institucionais e gestão 

organizacional, tendo em vista o atendimento aos 

objetivos estratégicos finalísticos. Parte dos cinco 

objetivos definidos no Planejamento Estratégico 

são compartilhados com o Sescoop/MS. Neste 

relatório, apresentaremos os quatros objetivos de 

gestão relacionados ao Sistema OCB/MS.
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Objetivos de 
gestão
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Objetivos de Gestão

Objetivo 1

Ampliar e intensificar o desenvolvimento das 
competências e de retenção de talentos, alinhadas aos 
desafios do Cooperativismo.

Desenvolver continuamente as competências dos 
colaboradores.

Ao longo do ano, o Sistema OCB/MS promoveu capacitações que desenvolveram as competências e habilidades 

de seus colaboradores. Desde trabalhos em equipe, até capacitações individuais.

A cada dia nosso quadro vem crescendo e adquirindo novos perfis e novas gerações mas muito capazes de 

trabalhar pelo Cooperativismo. Fechamos 2016 com 24 colaboradores e 5 terceirizados. Temos uma baixa rota-

tividade (turnover), o que demonstra o bom ambiente que nossa casa oferece para os colaboradores.

No Sistema OCB/MS, temos gerações diferentes trabalhando juntas e em total sintonia para fazer crescer um 

movimento que consegue despertar nas pessoas a vontade de unir forças, compartilhar desafios e vitórias e, 

ainda, contribuir para transformar realidades.

Conhecemos e valorizamos a capacidade do nosso corpo técnico, investindo pesado em motivação, seja com 

oportunidades de ascensão na carreira, com a oferta de capacitação ou outras formas de reconhecimento. Faze-

mos isso, cientes de que os resultados alcançados refletem o trabalho e a dedicação de cada um. 
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Desenvolver os profissionais do Sistema OCB/MS, com 
ênfase em competências gerenciais e estratégicas.

Percentual de
colaboradores por sexo

Percentual de colaboradores
por tempo de empresa

Percentual de colaboradores
por escolaridade

Percentual de colaboradores
por geração

Objetivos de Gestão

Feminino

Masculino

Geração Y

Geração X

Baby Bommers

Perfil dos colaboradores

50%

50%

50%

30%

Acima de 20 anos

De 10 a 20 anos

De 6 a 10 anos incompletos

De 3 a 6 anos incompletos

Menos de 3 anos

18%

25%

19%

25%
13%

Graduação

Pós-Graduação

20% 50%

50%
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Objetivos de Gestão

Objetivo 2

Estruturar e aprimorar modelo de gestão do 
relacionamento com as cooperativas.

Aprimorar e intensificar o relacionamento com as 
cooperativas.

A cada dia o Sistema OCB/MS está mais próximo de suas filiadas, com programas, visitas, monitoramentos e 

capacitações específicas para atender a necessidade de cada uma.

Trabalhamos para defender os interesses de todas as cooperativas, uma responsabilidade grande que exige es-

mero e dedicação de nossa equipe.

“Não existe 
Cooperativismo 

sem o 
compartilhamento 

de ideias.”

Você 
sabia?

Que no mundo o 
Cooperativismo 
gera em média:



38 Relatório de Gestão 2016



Relatório de Gestão 2016 39

Objetivos de Gestão

Objetivo 3

Segmentar os públicos e os instrumentos de 
comunicação.

Aprimorar o cadastro e os canais para 
comunicação direta com os públicos de 
interesse.

Garantir comunicação frequente e ágil com os seus públicos.

Em tempos de internet, as notícias circulam em uma velocidade nunca antes vista. E elas chegam de lugares di-

ferentes, com opiniões antagônicas, abordando uma infinidade de assuntos. Em meio a esse verdadeiro dilúvio 

de informações, é difícil priorizar o que realmente é relevante. Daí a importância de manter uma comunicação 

frequente, ágil e acima de tudo, que interesse aos nossos diferentes públicos.

Assumimos, no Sistema OCB/MS, o desafio de entregar a melhor informação, da maneira mais rápida possível. 

Semanalmente enviamos um boletim eletrônico a mais de 3 mil e-mails incluindo cooperados, cooperativas, 

colaboradores, jornalistas e entidades com notícias do Cooperativismo no Brasil e no MS.

Mensalmente os conselheiros e cooperativas recebem nosso relatório de atividades que apresentou centenas de 

ações realizadas para fomentar o crescimento do Cooperativismo.

Outra publicação importante é o MS Cooperativo, nosso informativo impresso que retrata o Cooperativismo em 

nosso Estado e seus diferenciais. Em 2016 foram 3 edições, com mais de 80 reportagens.

Estamos on-line através do nosso site institucional com dados do sistema, matérias sobre o Cooperativismo, 

informações sobre capacitações, dentre outros. Além do site, também temos presença digital através das redes 

sociais, com perfis atualizados diariamente e interatividade com a sociedade.

Mídia Espontânea - através do nosso trabalho, procuramos mostrar as vantagens oferecidas por esse modelo de 

negócio empreendedor e sua importante contribuição para o crescimento do nosso país à imprensa. Durante o 

ano, centenas de notícias foram divulgadas pela imprensa estadual e sua maioria foi pautada pelo nosso setor 

de comunicação com um alto índice de positividade, gerando cerca de mil reportagens publicadas que repre-

sentam aproximadamente R$ 1,4 milhão em mídia espontânea.

Para se ter uma comunicação frequente e ágil com seus públicos, uma das necessidades básicas é se ter um 

cadastro confiável de seus clientes. Pensando nisso o Sistema OCB/MS aderiu ao SINAC - Sistema Nacional 

de Cadastro de Cooperativas, desenvolvido pelo Sistema OCB, possibilitando assim um acesso centralizado aos 

dados gerais, de governança e estrutura de negócios das cooperativas.
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Objetivos de Gestão

Objetivo 4

Identificar cooperativas inadimplentes e adotar 
procedimentos padronizados para a regularização 
do pagamento das contribuições.

Aperfeiçoar o controle, ampliar e diversificar as fontes de 
recursos.

Para mitigar a inadimplência de cooperativas registradas no Sistema OCB/MS, atuamos de forma proativa iden-

tificando as cooperativas que estejam com pendências e as mesmas são comunicadas e orientadas em relação 

às consequências da permanência na inadimplência. Nosso objetivo é construir com essas cooperativas uma 

proposta financeira para regularização de suas pendências. 

Você 
sabia?

Pessoas no mundo
são associadas
a COOPERATIVAS.

O COOPERATIVISMO
congrega cerca de:
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Intensificar a articulação para busca de parcerias e 
patrocínios.

O Sistema OCB/MS preza por ter um bom rela-

cionamento com a as instituições parceiras no 

Estado, por isso está sempre presente apoiando 

diversos eventos. Um deles é o Showtec, promo-

vido pela Fundação MS, na qual o Sistema OCB/

MS é uma das instituições mantenedoras. Em 

2016 teve o tema “Tecnologia é o nosso negó-

cio” e é considerado um dos maiores eventos de 

difusão de tecnologias agropecuárias do País. Em 

sua 20ª edição, a feira trouxe aos participantes 

exposições e novidades destinadas a toda cadeia 

produtiva, além de palestras técnicas com temas 

voltados ao cotidiano no campo.

Também apoiou o 19º Encontro Técnico do Leite 

do Sindicato Rural de Campo Grande. Em 2016,  

o tema abordado foi “O planejamento nutricio-

nal para o invento”. O encontro ocorreu no mês 

de junho em Campo Grande e reuniu produtores, 

profissionais da área e estudantes.

Em tempos de competitividade e eficiência, a 

gestão aparece como resposta para os mais dife-

rentes tipos de negócio, entre eles, as empresas 

rurais. Este ponto de vista foi destaque durante 

o MS Agro 2016, promovido pelo Sistema Fama-

sul - Federação da Agricultura e Pecuária de MS, 

evento que entrou para o calendário do Centro-

-Oeste, “Inovar Gera Valores - Meeting”, dando 

impulso as reflexões sobre os melhores caminhos 

para as empresas e profissionais para o ano de 

2017. O objetivo foi apresentar o que a região 

produz de melhor em projetos de inovação e que 

contribuem para a segurança econômica em que 

se baseia na educação, empreendedorismo e pro-

postas inovadoras que mantêm o ecossistema em 

pleno desenvolvimento.

O nosso trabalho institucional é de extrema 

importância ao nosso sistema, que é reforçado 

apoiando e participando de eventos como estes.

Objetivos de Gestão
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Projetos em 
parceria com
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Projetos em parceria com Sescoop/MS

Promover a educação cooperativista nas 
cooperativas e comunidades.

Programa de Orientação Cooperativista

O Programa de Orientação Cooperativista (POC) tem como proposta garantir conhecimento a grupos interessa-

dos em saber mais sobre a doutrina, princípios, valores e características de uma sociedade cooperativista. Este 

programa visa aumentar os níveis de conhecimento da sociedade em Cooperativismo, preparando estes grupos 

para constituir ou fazer parte de cooperativas de forma consciente e responsável, ajudando a disseminar a cul-

tura cooperativista. 

Grupos interessados em desenvolver alguma atividade econômica 
dentro do universo cooperativo.

Orientação de grupos interessados em constituir cooperativas, 
podendo este vir a constituir ou não uma sociedade Cooperati-
vista.

Disseminação da doutrina, princípios e valores do Cooperativis-
mo, visando aumentar a qualidade da informação para as futuras 
cooperativas. Espera-se que o grupo, caso opte pela constituição, 
inicie suas atividades com segurança jurídica e de forma adequa-
da aos princípios, valores e doutrina cooperativista.

Público-Alvo

Objetivo

Resultado 
Esperado
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Projetos em parceria com Sescoop/MS

Qualificar dirigentes e cooperados em gestão 
cooperativista.
Em 2016 foram desenvolvidos diversos projetos que contemplaram dirigentes e cooperados, como o Formando e 

Desenvolvendo Líderes que congregou diversas ações como Seminário de Líderes, Cursos de Coach e Liderança.

Dirigentes e cooperados puderam participar de palestras e congressos pelo país para aprimorar o conhecimento, 

um deles foi o Fórum de Líderes em São Paulo e o outro foi o HSM Expomanagement, que é o maior evento de 

gestão empresarial da América Latina, também realizado em São Paulo.

APG - Programa de Gestão Avançada - Amana Key é um programa de gestão estratégica e liderança que trabalha 

de forma sistêmica e integrada. Trata-se de uma vivência superintensiva que transcende conceitos tradicionais 

de gestão. Conselheiros do Sistema OCB/MS participaram desse programa, com 46 horas de duração,  na cida-

de de São Paulo.

Dirigentes do Estado também participaram do Summit of Cooperatives 2016, realizado em Quebec, Canadá.

O Sistema OCB/MS também investe em demais cursos, como a Pós-Graduação em Gestão Empresarial – FIA.

Cursos que abordaram: melhoria na gestão de pessoas, educação financeira, gestão e controle, gestão para 

resultados, também foram destaque em 2016.

O Sistema OCB/MS também promoveu seus programas de capacitação continuada, como o MBA em Gestão de 

Cooperativas, duas turmas do Formacoop: Campo Grande e Dourados, como também duas turmas do Programa 

de Líderes nas mesmas cidades.

Também foram realizadas ações descentralizadas com cooperativas do ramo agropecuário, crédito e saúde.
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Projetos em parceria com Sescoop/MS

Oferecer qualificação profissional especializada, 
prioritariamente por meio da articulação com 
parceiros e de forma complementar à atuação do 
Sescoop/MS.

Programa Aprendiz Cooperativo

Em 2016, foi lançado o Programa Aprendiz Cooperativo: Auxiliar Administrativo, que foi estruturado pelo Ses-

coop Nacional e disponibilizado para todas as unidades estaduais com o intuito que vai além de uma obrigação 

legal, e sim como uma ação de desenvolvimento social, que efetiva o direito de acesso ao trabalho decente e 

permite a formação e a inserção de jovens no mercado de trabalho. Além disso, durante a fase de aprendizagem, 

os jovens terão a oportunidade de conhecer a estrutura e o funcionamentto de uma cooperativa, vivenciar a 

doutrina do Cooperativismo e descobrir que o programa contribuirá para a construção de sua trajetória de vida.

Em 2016 foram capacitados 88 jovens aprendizes em todo o Estado. O programa está formatado em 02 módu-

los: teórico (básico e específico) e prático. A carga horária teórica foi oferecida nas dependências da unidade 

do Sistema OCB/MS totalizando uma carga horária de 500 horas, distribuídas ao longo de 16 meses entre os 

anos de 2016 e 2017.

Jovens Cooperativistas

O Sistema OCB/MS promoveu o Programa de Desenvolvimento de Jovens Cooperativistas que teve o objetivo de 

incentivar a participação dos jovens no quadro social das cooperativas e destinou-se aos adolescentes, jovens 

associados, filhos de associados e funcionários de cooperativas com idade entre 16 a 30 anos e ocorreu em São 

Gabriel do Oeste.

Ao todo, cerca de 30 jovens participaram do programa que teve diversos módulos que trataram de temas, como: 

compartilhamento familiar e desenvolvimento, protagonismo juvenil e Projeto de Vida, etc.
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Projetos em parceria com Sescoop/MS

Implementar mecanismos de interiorização e 
soluções tecnológicas que aumentem o alcance das 
qualificações e o atendimento às cooperativas.

Planejamento Estratégico e de Mercado são fundamentais para a competividade empresarial atual, por isso as 

cooperativas do ramo agro, infraestrutura e saúde receberam consultoria nessas áreas.

Ser cooperativista é
espalhar sonhos e 

mostrar que é possível alcançá-los 
sem deixar ninguém para trás.”
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Qualificar dirigentes e cooperados em governança 
cooperativista.

Programa de Formação de Conselheiros do Ramo Agro e Crédito

Um conselho é formado pela soma de conhecimento de seus integrantes, por isso o aprendizado deve ser cons-

tante a fim de potencializar os resultados e desenvolver novas habilidades, promovendo o sucesso da gestão 

e a perenidade das cooperativas. Por conta disso, o Sistema OCB/MS promoveu o Programa de Formação de 

Conselheiros do Ramo Agro e Crédito.

Esse programa teve o objetivo de aprimorar e desenvolver competências dos membros de Conselhos do Ramo 

Agro e Crédito, para proporcionar uma visão estratégica que os auxilie na construção dos novos cenários coo-

perativos, assim como, fortalecer conhecimentos sobre as atribuições e responsabilidades dos conselhos e de 

seus membros.

VI Seminário Jurídico do Cooperativismo de Mato Grosso do Sul

O Sistema OCB/MS promoveu o VI Seminário Jurídico do Cooperativismo de MS, na sede do mesmo. Promover 

a reflexão e o debate das mais importantes teses e hipóteses pertinentes ao Cooperativismo brasileiro foram um 

dos objetivos do seminário, no qual, juristas de renome nacional abordaram a compreensão da operacionaliza-

ção das cooperativas brasileiras. O evento buscou estimular a produção de conhecimento e o seu aproveitamen-

to pelos operadores do Direito no Estado.

O seminário foi destinado à magistrados, membros do Ministério Público, da Defensoria Pública, advogados, 

assessores/consultores jurídicos das cooperativas e acadêmicos de Direito.

Projetos em parceria com Sescoop/MS
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Preparar e desenvolver atuais e novas lideranças 
nas cooperativas.

Disseminar as boas práticas de governança em 
cooperativas.

PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO DAS 
COOPERATIVAS (PDGC)

Fórum de Presidentes

Nos dias 01 e 02 de dezembro ocorreu o I Fórum de Presidentes, que pretendeu promover o debate sobre o 

papel do dirigente cooperativista, preparando-o para a implantação de modelos de gestão e governança que 

estejam alinhados com o que há de mais moderno no mercado, além de debater as ações implementadas pelo 

Sistema OCB/MS como parte do seu planejamento estratégico.

EM BUSCA DA EXCELÊNCIA DA GESTÃO

O Programa Nacional de Desenvolvimento da Gestão das Cooperativas (PDGC),em seu primeiro questionário, 

verifica o grau de conformidade da cooperativa em relação à legislação e aos modelos de gestão esperados para 

o setor. O segundo avalia o nível de maturidade da estrutura de governança.

Concluída a autoavaliação, a cooperativa recebe um relatório com os pontos fortes e as oportunidades de me-

lhoria. O documento é completo e muito didático! Com ele em mãos, a cooperativa descobre o seu nível de 

maturidade e o que fazer para alcançar a excelência de gestão. Além disso, recebe um monte de subsídios para 

elaborar o planejamento estratégico e o seu plano de ação.

Realizado em ciclos anuais, o PDGC trabalha com uma metodologia reconhecida nacional e internacionalmente 

por sua capacidade de aumentar a qualidade de gestão e a competitividade de organizações públicas ou priva-

das. Estamos falando do Modelo de Excelência da Gestão® (MEG) da Fundação Nacional da Qualidade (FNQ), 

que foi adaptado à realidade e à linguagem das cooperativas brasileiras pelo Sescoop. Vale destacar: mais de 

1.200 cooperativas brasileiras participaram do PDGC desde sua criação, em 2012.

Projetos em parceria com Sescoop/MS
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Avaliar permanentemente o desempenho das 
cooperativas para identificar necessidades de apoio 
em formação e qualificação profissional.

PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO-
FINANCEIRO (GDA)

TRANSPARÊNCIA COOPERATIVISTA

Imagine ter acesso de forma rápida, fácil e confiável às principais informações econômicas e financeiras de 

todas as cooperativas da sua região. Mais que isso! Imagine ter dados concretos para analisar o desempenho 

da sua cooperativa em relação ao restante do setor ou às empresas do mesmo ramo de atividade. É um sonho, 

não é mesmo? E ele já começou a ser realizado, graças à criação do Programa de Desenvolvimento Econômico-

-Financeiro (GDA).

O GDA é um sistema de cadastro e consolidação dos balanços contábeis, financeiros e sociais das cooperativas 

brasileiras. O processamento desses dados gera indicadores que facilitam o acompanhamento dos resultados da 

organização e de seus empregados. As informações ficam lá, disponíveis para consulta 24 horas por dia. Isso fa-

cilita o processo de tomada de decisões das cooperativas e aumenta ainda mais a transparência do nosso setor.

Quer outro motivo para cadastrar sua cooperativa no GDA? Quando as informações do sistema forem consolida-

das em âmbito nacional, conseguiremos traçar, pela primeira vez, um panorama geral do Cooperativismo brasi-

leiro. E com base nos indicadores gerados poderemos ajudar as cooperativas a escolher os melhores caminhos 

para crescer.

Projetos em parceria com Sescoop/MS
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O que dá para fazer com os dados do GDA?
• Pesquisa de mercado (benchmarking) para comparar o seu desempenho ao do setor, ao longo dos anos;

• Tomar decisões mais estratégicas com base nas tendências de crescimento ou retração do seu ramo de atu-

ação;

• Prestar contas aos seus cooperados, demonstrando seu compromisso com a transparência da gestão;

• Facilitar o trabalho de monitoramento das contas da cooperativa pelo Conselho Fiscal, pela Auditoria Interna 

e também pelo Conselho de Administração.

Projetos em parceria com Sescoop/MS

AUTONOMIA E
INDEPENDÊNCIA

4
EDUCAÇÃO, FORMAÇÃO 
E INFORMAÇÃO

5
INTERCOO
PERAÇÃO

6
INTERESSE PELA
COMUNIDADE

7

ADESÃO LIVRE E 
VOLUNTÁRIA

1
PARTICIPAÇÃO
ECONÔMICA

3
GESTÃO
DEMOCRÁTICA

2

7Princípios 
COOPERATIVISTAS
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Promover e apoiar práticas de saúde e segurança no 
trabalho.

Estimular e apoiar as cooperativas no cumprimento 
das normas regulamentadoras de saúde e segurança 
do trabalho.

Em 2016, diversos cursos e eventos na área saúde e segurança no trabalho e de qualidade de vida foram pro-

movidos e apoiados pelo Sistema OCB/MS. Um deles foi a 22ª edição do SUECO (Simpósio das Unimeds do 

Centro-Oeste e Tocantins). O evento discutiu os Desafios e Perspectivas do Cooperativismo por meio de uma 

programação composta por palestras, mesas redondas e apresentações culturais, unindo discussões aprofunda-

das e subsídios sobre o Cooperativismo médico a atrações culturais e turísticas da região do Pantanal Sul-Ma-

to-Grossense.

Outras capacitações como: Urgência e Emergência, Humanização no Atendimento à Saúde, Curso Via Aérea 

Difícil, Curso de Terapia Intensiva Neurológica, ATLS (Advanced Trauma Life Support), ACLS (Advanced Cardio 

Life Support), ALSO ( Advanced Life Support Obstetric) foram algumas contempladas nessa área.

Para atendimento da legislação e visando a segurança no trabalho e a melhoria da qualidade de vida dos traba-

lhadores em cooperativas, o Sistema OCB/MS realizou, em parceria com as cooperativas, uma série de treina-

mentos em NR (Norma Reguladora da Segurança no Trabalho), palestras da CIPA e outros.

Projetos em parceria com Sescoop/MS
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Incentivar a adoção de estilo de vida saudável pelas 
cooperativas.

Programas de Responsabilidade Social

Cooperjovem

Tem por finalidade desenvolver ações que possibilitem o alcance da melhoria da qualidade de vida dos empre-

gados de cooperativas, associados e seus familiares. Essa ação se estende também às comunidades em que as 

cooperativas estão inseridas.

O Sistema OCB/MS desenvolve processos educativos e participativos que buscam benefícios para a qualidade 

de vida e também melhorias sociais aos colaboradores das cooperativas de seus familiares, bem como da comu-

nidade. Diversas atividades são oferecidas através de diferentes estratégias.

Promover a cultura da cooperação. Esse objetivo se torna realidade a partir da inserção de uma proposta edu-

cacional construída a partir dos princípios e valores do Cooperativismo e da prática da cooperação. O Programa 

Cooperjovem tem abrangência nacional, é implementado pelas Unidades Estaduais do Sescoop e cooperativas 

parceiras do programa. Em Mato Grosso do Sul, envolve escolas da rede de ensino público e atende a professo-

res e alunos de todo o ensino fundamental, com a intenção de disseminar os ideais cooperativistas por meio de 

ações participativas e cooperativas.

Por meio do programa, alunos, educadores e comunidade, são estimulados a vivenciar valores essenciais como: 

cooperação, voluntariado, solidariedade, autonomia, responsabilidade, democracia, igualdade e equidade, ho-

nestidade e ajuda mútua.

O Programa Cooperjovem é desenvolvido pelo Sescoop/MS desde o ano de 2001. Atualmente trabalha em par-

ceria com 19 escolas, envolvendo aproximadamente 7.500 alunos, 99 educadores diretos e 478 indiretamente 

envolvidos.

Projetos em parceria com Sescoop/MS
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Projeto Cooperativa Amiga da Criança

Dia C - Dia de Cooperar

Projeto PIPA

É um projeto de inclusão de crianças por meio da prática do tênis, em parceria com a Unimed CG e a Associação 

Médica de Mato Grosso do Sul. São beneficiadas 22 crianças de comunidades carentes da Capital, que recebem 

além das aulas, o transporte e um lanche saudável durante as atividades semanais. 

O projeto que tem como objetivo a inserção social de crianças através do esporte teve início em outubro de 

2016 e se estenderá até outubro de 2017.  

Ser cooperativista é muito mais do que fazer parte de uma cooperativa. É quase um estado de espírito, capaz de 

nos fazer enxergar o mundo de forma bastante particular. É buscar o justo, sem abrir mão da ambição. É querer 

crescer, sim, e muito, sem passar por cima de valores como a ética, a confiança e a honestidade. É encontrar 

um caminho para ter uma boa renda, sem abrir mão da felicidade.

Mergulhado nesse espírito de união pela felicidade comum, nada mais natural que surgirem expressões de aju-

da mútua e voluntariado. Afinal, ser cooperativista é estar disposto a compartilhar o que temos de mais precioso: 

amor, felicidade, sabedoria, conhecimento e tempo. É estar disponível para dividir nosso melhor com as pesso-

as. E o Dia C – Dia de Cooperar – é exatamente isso: uma experiência que traz os valores do Cooperativismo e 

promove a construção de novos conceitos e referenciais em nossas vidas.

As cooperativas têm realmente o poder de mudar para melhor a vida das pessoas. O lema é: a minha felicidade 

só estará completa se o outro também estiver feliz. Essa é uma prática diária de quem já é cooperativista, faz 

parte do seu dia a dia. O Dia C – Dia de Cooperar – surgiu para amplificar essa corrente de solidariedade, que 

começou em Minas e hoje já está em todo o Brasil.

O projeto tem como objetivo promover a inclusão social por meio de atividades educativas como: implantação de 

bibliotecas, aulas de dança e música, palestras e aulas de informática. Em 2016 foram beneficiados 16 jovens 

carentes, menores que receberam aulas gratuitas de informática voltadas à manutenção de computadores, bem 

como uso do pacote office e de outros softwares.  

Projetos em parceria com Sescoop/MS
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Dia C 2016
em números no Brasil:

Dia C 2016 em números no 
Mato Grosso do Sul:

MUNICÍPIOS

738
BENEFICIADOS

2,5 MILHÕES
PROJETOS
1.427

INICIATIVAS
32

MUNICÍPIOS

11
BENEFICIADOS

19 MIL
VOLUNTÁRIOS

900

COOPERATIVAS
21

Projetos em parceria com Sescoop/MS
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Projetos em parceria com Sescoop/MS

Natal da Cooperação

Natal da Cooperação é uma campanha tradicional do Sistema Cooperativista de MS que visa incentivar a prá-

tica da responsabilidade social nas cooperativas, destacando a importância da cooperação entre os dirigentes, 

cooperados, funcionários e comunidade em geral onde as cooperativas estão inseridas.

Em 2016 a campanha arrecadou alimentos que foram doados as famílias carentes que tiveram a oportunidade 

de ter uma festa de fim de ano com mais esperança.

O Sistema OCB/MS realizou esta campanha, pois acredita que o crescimento econômico excludente contraria os 

princípios do Cooperativismo. Para ocorrer desenvolvimento sustentável é preciso comprometimento com uma 

visão responsável que busca o equilíbrio social e a interação ética com a comunidade.

Neste ano foram arrecadados 900 quilos de alimentos, que beneficiaram mais de 400 pessoas de quatro ins-

tituições.

Campanha Doação de Sangue

A campanha é fundamentada no 7º princípio cooperativista “Interesse pela comunidade”, mostrando que o Co-

operativismo além de uma alternativa para o desenvolvimento econômico também possui o seu ideal solidário, 

de respeito e zelo pela vida assumidos enquanto Responsabilidade Social e, voltada à qualidade de vida e saúde 

da nossa sociedade.

O Sistema OCB/MS promoveu esta campanha para sensibilizar as pessoas sobre a importância de ser um doador 

de sangue e salvar muitas vidas. Nessa edição foram cerca de 140 doações.

Projeto Atividade Física para Deficientes

“A reabilitação é um processo contínuo, com o objetivo de restaurar o indivíduo incapacitado para ter o mais 

completo possível desempenho físico, mental, social, econômico e vocacional, permitindo a sua integração 

social”, conforme a Organização Mundial de Saúde (OMS).

Acreditando nesse afirmação, em parceria com a Polícia Militar do Estado de Mato Grosso do Sul, por meio 

da ARPP - Associação de Reabilitação Paradesporto do Pantanal, foi oportunizada a melhoria na estrutura de 

treinamento dos 13 atletas que atualmente competem nacional e internacionalmente. Ante aos desafios enfren-

tados pela instituição foi estabelecida uma parceria no desenvolvimento das atividades para oportunizar melhor 

treinamento, condicionamento e assim a inclusão da pessoa com deficiência. 
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Resultados 
dos projetos em parceria com Sescoop/MS

HORAS DE
TREINAMENTO

PESSOAS
BENEFICIADAS

AÇÕES 
REALIZADAS 172 253 32

7.151 7.837 9

7.121 8.848 19,5

2015 2016
% EM 

RELAÇÃO
A 2015

Projetos em parceria com Sescoop/MS
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O futuro se constrói agora. E por sermos 

cooperativistas, sabemos que não basta plantar 

para colher. É preciso ter zelo, responsabilidade 

e, principalmente, respeito à confiança dos 

cooperados sul-mato-grossenses.
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Demonstrações 
financeiras
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Demonstrações Financeiras

DEMONSTRAÇÃO DE RECEITAS E DESPESAS

                              (Valores expressos em reais)

2016 2015

RECEITA OPERACIONAL 1.735.219 1.544.699
Taxa de Manutenção 329.524 311.735
Contribuição Cooperativista 657.672 577.374
Taxa de Registro 2.288 1.103
Contribuição Sindical 240.490 193.506
Outras Receitas 505.245 460.981

(DESPESAS)/ Receitas operacionais -1.614.204 -1.095.447

Despesas c/ Pessoal -624.514 -514.032
Despesas c/ Utilidades e Serviços -1.065.841 -735.665
Despesas Tributárias -6.458 -3.867
Outras receitas operacionais 82.609 158.117

Resultados financeiro líquido 308.892 227.702

RESULTADOS DO EXERCÍCIO 429.907 676.954

Celso Ramos Régis           Dalva Aparecida Garcia Caramalac             Zenilda Martins Dias Dos Santos 

SINDICATO E ORGANIZAÇÃO DAS COOPERATIVAS  
BRASILEIRAS NO MATO GROSSO DO SUL
CNPJ: 15.414.386/0001-55

 
ATIVO 2016 2015

CIRCULANTE

Bancos (nota 4) 28.154 45.326
Aplicações financeiras (nota 4) 2.803.720 2.355.748
Créditos e Valores a receber (nota 5) 4.000 0
Despesas antecipadas (nota 6) 1.586 1.262

Total do ativo circulante 2.837.460 2.402.336

NÃO CIRCULANTE

Investimento(nota 7) 97 53
Imobilizado (nota 8) 802.595 821.975
Intangível (nota 9) 3.730 3.730  

Total do ativo não circulante 806.422 825.758

TOTAL DO ATIVO 3.643.882 3.228.094

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

  (Valores expressos em reais)

BALANÇO PATRIMONIAL DO COMPARADO EM 31 DEDEZEMBRO DE 
2016 e 2015

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO 
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015

(valores expressos em reais)
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Demonstrações Financeiras

DEMONSTRAÇÃO DE RECEITAS E DESPESAS

                              (Valores expressos em reais)

2016 2015

RECEITA OPERACIONAL 1.735.219 1.544.699
Taxa de Manutenção 329.524 311.735
Contribuição Cooperativista 657.672 577.374
Taxa de Registro 2.288 1.103
Contribuição Sindical 240.490 193.506
Outras Receitas 505.245 460.981

(DESPESAS)/ Receitas operacionais -1.614.204 -1.095.447

Despesas c/ Pessoal -624.514 -514.032
Despesas c/ Utilidades e Serviços -1.065.841 -735.665
Despesas Tributárias -6.458 -3.867
Outras receitas operacionais 82.609 158.117

Resultados financeiro líquido 308.892 227.702

RESULTADOS DO EXERCÍCIO 429.907 676.954

Celso Ramos Régis           Dalva Aparecida Garcia Caramalac             Zenilda Martins Dias Dos Santos 

SINDICATO E ORGANIZAÇÃO DAS COOPERATIVAS  
BRASILEIRAS NO MATO GROSSO DO SUL
CNPJ: 15.414.386/0001-55

PASSIVO 2016 2015

CIRCULANTE

Fornecedores  (nota 10) 5.983 27.598
Valores a pagar (nota 11) 5.789 0
Encargos e Consig Terceiros Recolher(nota 12) 11.231 7.871
Folha de Pagamento (nota 13) 20.083 21.330
Provisões (nota 14) 42.681 44.139
Outras Obrigações (nota 15) 1.868 816

Total do passivo circulante 87.635 101.754

PATRIMÔNIO SOCIAL (nota 16)

Superávit  acumulado 3.126.340 2.449.386
Superávit do exercício 429.907 676.954

Total do patrimônio social 3.556.247 3.126.340

TOTAL DO PASSIVO 3.643.882 3.228.094

BALANÇO PATRIMONIAL DO COMPARADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 e 
2015

  (Valores expressos em reais)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO 
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015

(valores expressos em reais)
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Demonstrações Financeiras

DEMONSTRAÇÃO DE RECEITAS E DESPESAS

                              (Valores expressos em reais)

2016 2015

RECEITA OPERACIONAL 1.735.219 1.544.699
Taxa de Manutenção 329.524 311.735
Contribuição Cooperativista 657.672 577.374
Taxa de Registro 2.288 1.103
Contribuição Sindical 240.490 193.506
Outras Receitas 505.245 460.981

(DESPESAS)/ Receitas operacionais -1.614.204 -1.095.447

Despesas c/ Pessoal -624.514 -514.032
Despesas c/ Utilidades e Serviços -1.065.841 -735.665
Despesas Tributárias -6.458 -3.867
Outras receitas operacionais 82.609 158.117

Resultados financeiro líquido 308.892 227.702

RESULTADOS DO EXERCÍCIO 429.907 676.954

Celso Ramos Régis           Dalva Aparecida Garcia Caramalac             Zenilda Martins Dias Dos Santos 

SINDICATO E ORGANIZAÇÃO DAS COOPERATIVAS  
BRASILEIRAS NO MATO GROSSO DO SUL
CNPJ: 15.414.386/0001-55

DEMONSTRAÇÃO DE RECEITAS E DESPESAS

                              (Valores expressos em reais)

2016 2015

RECEITA OPERACIONAL 1.735.219 1.544.699
Taxa de Manutenção 329.524 311.735
Contribuição Cooperativista 657.672 577.374
Taxa de Registro 2.288 1.103
Contribuição Sindical 240.490 193.506
Outras Receitas 505.245 460.981

(DESPESAS)/ Receitas operacionais -1.614.204 -1.095.447

Despesas c/ Pessoal -624.514 -514.032
Despesas c/ Utilidades e Serviços -1.065.841 -735.665
Despesas Tributárias -6.458 -3.867
Outras receitas operacionais 82.609 158.117

Resultados financeiro líquido 308.892 227.702

RESULTADOS DO EXERCÍCIO 429.907 676.954

Celso Ramos Régis           Dalva Aparecida Garcia Caramalac             Zenilda Martins Dias Dos Santos 

SINDICATO E ORGANIZAÇÃO DAS COOPERATIVAS  
BRASILEIRAS NO MATO GROSSO DO SUL
CNPJ: 15.414.386/0001-55

DEMONSTRAÇÕES DE RECEITAS E DESPESAS 
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015

(valores expressos em reais)
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Demonstrações Financeiras

             DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL
              EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015
                                             (Valores expressos em reais)

SALDO ACUMULADO DE SUPERÁVIT EM 31/12/2014 2.449.386 2.449.386

SUPERÁVIT EXERCÍCIO 2015 676.954 676.954

SALDOS ACUMULADOS DE SUPERÁVIT EM 31/12/2015 3.126.340 3.126.340

SUPERÁVIT EXERCÍCIO 429.907 429.907

SALDOS ACUMULADOS DE SUPERÁVIT EM 31/12/2016 3.126.340 429.907 3.556.247

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis.

SUPERÁVIT 
ACUMULADO

SUPERÁVIT 
2016

TOTAL

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015

(valores expressos em reais)

DEMONSTRAÇÃO DE RECEITAS E DESPESAS

                              (Valores expressos em reais)

2016 2015

RECEITA OPERACIONAL 1.735.219 1.544.699
Taxa de Manutenção 329.524 311.735
Contribuição Cooperativista 657.672 577.374
Taxa de Registro 2.288 1.103
Contribuição Sindical 240.490 193.506
Outras Receitas 505.245 460.981

(DESPESAS)/ Receitas operacionais -1.614.204 -1.095.447

Despesas c/ Pessoal -624.514 -514.032
Despesas c/ Utilidades e Serviços -1.065.841 -735.665
Despesas Tributárias -6.458 -3.867
Outras receitas operacionais 82.609 158.117

Resultados financeiro líquido 308.892 227.702

RESULTADOS DO EXERCÍCIO 429.907 676.954

Celso Ramos Régis           Dalva Aparecida Garcia Caramalac             Zenilda Martins Dias Dos Santos 

SINDICATO E ORGANIZAÇÃO DAS COOPERATIVAS  
BRASILEIRAS NO MATO GROSSO DO SUL
CNPJ: 15.414.386/0001-55
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Demonstrações Financeiras

      NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DOS
                       EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015

1- CONTEXTO OPERACIONAL
O Sindicato  e  Organização  das Cooperativas  Brasileiras  no  Mato Grosso do Sul  - OCB/MS,    
entidade sindical patronal de representação do Sistema Cooperativista no Estado de Mato Grosso do Sul,  
conforme art. 105 da Lei 5.764/71,  é sociedade  civil  sem fins  lucrativos, constituída no dia 07 de junho 
de  1979,  filiada  à  Organização das Cooperativas Brasileiras   -   OCB,  com  finalidade  de  integrar  o 
Sistema  Cooperativista  Sul-Mato-Grossense,  promover   e   desenvolver o  Cooperativismo, bem  como 
prestar   serviços  adequados   ao  pleno desenvolvimento  das  sociedades  cooperativistas  e  de seus 
integrantes.

2- APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
As demonstrações contábeis foram  elaboradas,  de forma comparada,  quanto  aos exercícios de  2016   e
2015, em  consonância  aos  Princípios Fundamentais  de  Contabilidade  e  procedimentos  contábeis    as
entidades  sem  fins  lucrativos, obediência  a  Lei 5.764/71  (Sistema Cooperativo),  Lei 6.404/76   e   suas 
alterações,  adequação  através da  Lei 11.638/2007 e ainda  a  Lei que rege  a CLT, com  as seguintes peças:  
a) Balanço Patrimonial;   b) Demonstração de Receitas e Despesas;    c) Demonstração  das  Mutações   do 
Patrimônio Social.

3- PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS
a) REGIME DE ESCRITURAÇÃO
As receitas  foram  registradas  em  cumprimento ao regime de caixa,  enquanto que  as  despesas  foram
 registradas em obediência  ao  regime de  competência.

b) APLICAÇÕES FINANCEIRAS 
São  registradas  pelo  montante dos  investimentos  acrescidos dos   rendimentos  proporcionais  líquidos 
auferidos até a data do balanço.

c) IMOBILIZADO
 As depreciações  foram  calculadas pelo método linear,  observando-se  as  taxas estabelecidas em função 
do tempo de vida útil fixado por espécie de bens. O valor atual dos Ativos possuem  evidências  de  que seu
valor recuperável está coerente   com seu valor justo, razão pela qual não foram procedidas provisão de perdas.

d) RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES E MANUTENÇÃO
Provenientes  da  Contribuição Cooperativista, Taxa de Manutenção  e  da Contribuição Sindical dos vários 
ramos do Cooperativismo Sul-Mato-Grossense, conforme a Lei 5.764/71 e outras receitas com taxas.

e) PROVISÃO PARA FÉRIAS
Os direitos  adquiridos  pelos funcionários relativos  a   férias e  seus   encargos sociais foram reconhecidos 
como provisão trabalhista pelo regime de competência.

f) PROVISÃO DE CONTINGÊNCIAS
Até  a  data deste balanço não há contra a entidade contingências passivas de natureza fiscal,   tributária   ou
trabalhista a serem registradas.

SINDICATO E ORGANIZAÇÃO DAS COOPERATIVAS            
BRASILEIRAS NO MATO GROSSO DO SUL
CNPJ: 15.414.386/0001-55
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4- DISPONIBILIDADES 2016 2015
    Banco c/ Movimento:
    Banco do Brasil conta 7015-7 9.268 9.865
    Banco do Brasil conta 38676 0 567
    Caixa Econômica Federal         1.567 994
    Bansicredi                                17.319 33.900
    Total                                         28.154 45.326
    Banco a Curto Prazo:

Banco do Brasil S/A INV 2.354 7.977
    Caixa Econômica Federal         685.482 383.328
    Bansicredi Fundos de Investimento 642.871 653.819
    Bansicredi Renda Fixa 1.473.013 1.310.624
    Total                                         2.803.720 2.355.748

5- CRÉDITOS 2016 2015
Contribuições Cooperativistas - OCB 4.000 0
    Total 4.000 0

6- DESPESAS ANTECIPADAS 2016 2015
    Seguros a Apropriar 1.586 1.262
    Total 1.586 1.262

7- INVESTIMENTO 2016 2015
    Bansicredi conta 16913-7 97 53
    Total 97 53

8- IMOBILIZADO 2016 2015
    Terrenos 221.824 221.824
    Prédios 490.275 490.275
    Mobiliário 213.468 186.233
    Veículos 110.000 110.000
    Máquinas e Equipamentos 118.376 108.921
    Equipamentos de Informática 34.298 24.260
    Depreciação acumulada -385.646 -319.538
    Total 802.595 821.975

9 - INTANGIVEL 2016 2015
    Direito Uso Telefone 3.730 3.730
    Total 3.730 3.730

10- FORNECEDORES 2016 2015
    Fornecedores PJ 5.983 27.598
     Total 5.983 27.598

SINDICATO E ORGANIZAÇÃO DAS COOPERATIVAS                  
BRASILEIRAS NO MATO GROSSO DO SUL
CNPJ: 15.414.386/0001-55

Demonstrações Financeiras
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11- VALORES A PAGAR 2016 2015
Valores a Pagar PJ 5.789 0
     Total 5.789 0

12- ENC E CONSIG TERC A RECOLHER 2016 2015
    Consignações de Terceiros 6.707 5.431
    Encargos sobre Terceiros 4.524 2.440
    Total 11.231 7.871

13- FOLHA DE PAGAMENTO 2016 2015
    Enc Consig e Impostos FOPAG a Recolher 20.083 21.330
    Total 20.083 21.330

14- PROVISÕES 2016 2015
    Provisões sobre FOPAG 42.681 44.139

Total 42.681 44.139

15- OUTRAS OBRIGAÇÕES 2016 2015
    Receitas de Contribuições a repassar 1.868 249
    Termo de  Cooperação Financeira 0 567
    Total 1.868 816

16- PATRIMÔNIO SOCIAL 2016 2015
    Patrimônio Social Acumulado 3.126.340 2.449.386
    Superávit do Exercício 429.907 676.954
    Total 3.556.247 3.126.340
    O Patrimônio Social é composto substancialmente de superávit e ou déficit acumulados nos exercícios.

17- SEGUROS Início Término Seguradora Valor do prêmio
  Descrição do Bens (apólice)
Honda City 2013/2013 23/06/2016 23/06/2017 HDI seguros
Placa NSB 0051 nº01.030.431.183486 1.317,16
Honda City 2013/2013 15/04/2016 15/04/2017 Mapfre Seguros
Placa NSB 0049 nº 335 504 5850031 1.695,37
Imóvel constante do 05/03/2016 05/03/2017 Mapfre Seguros
endereço sede nº 3352/0007839/18 2.728,56
       A Entidade adota a politica de contratar cobertura de seguros para os bens sujeitos a riscos por 
       montantes considerados pela Administração como suficientes para cobrir eventuais sinistros,
       considerando a natureza de sua atividade. As apólices estão em vigor e os prêmios pagos.

Celso Ramos Régis              Dalva Aparecida Garcia Caramalac            Zenilda Martins Dias dos Santos

SINDICATO E ORGANIZAÇÃO DAS COOPERATIVAS                  
BRASILEIRAS NO MATO GROSSO DO SUL
CNPJ: 15.414.386/0001-55

Demonstrações financeiras
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PARECER DO CONSELHO FISCAL 

Os membros do Conselho Fiscal, abaixo assinados, de conformidade 

com o artigo 25 do Estatuto Social desta Organização, tendo 

procedido ao exame dos Livros, Balanço e documentos relativos ao 

exercício findo em 31 de dezembro de 2016, vêm pelo presente 

parecer, declarar que encontraram tudo em perfeita ordem, 

demonstrando a exatidão de todas as contas da entidade e são de 

parecer que as mesmas merecem aprovação da Assembleia Geral 

Ordinária. 

Campo Grande, 10 de abril de 2017. 

�� � ÂNTONIO MORAES 

Demonstrações Financeiras
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Demonstrações Financeiras

DEMONSTRAÇÃO DE RECEITAS E DESPESAS

                              (Valores expressos em reais)

2016 2015

RECEITA OPERACIONAL 1.735.219 1.544.699
Taxa de Manutenção 329.524 311.735
Contribuição Cooperativista 657.672 577.374
Taxa de Registro 2.288 1.103
Contribuição Sindical 240.490 193.506
Outras Receitas 505.245 460.981

(DESPESAS)/ Receitas operacionais -1.614.204 -1.095.447

Despesas c/ Pessoal -624.514 -514.032
Despesas c/ Utilidades e Serviços -1.065.841 -735.665
Despesas Tributárias -6.458 -3.867
Outras receitas operacionais 82.609 158.117

Resultados financeiro líquido 308.892 227.702

RESULTADOS DO EXERCÍCIO 429.907 676.954

Celso Ramos Régis           Dalva Aparecida Garcia Caramalac             Zenilda Martins Dias Dos Santos 

SINDICATO E ORGANIZAÇÃO DAS COOPERATIVAS  
BRASILEIRAS NO MATO GROSSO DO SUL
CNPJ: 15.414.386/0001-55

2017 2016

240.000            195.000
650.000            560.000
320.000            300.000

1.000                 500
300.000            260.000

1.511.000        1.315.500

210.000            190.000
60.000              60.000

270.000            250.000

1.781.000 1.565.500

329.000            539.800
174.000            148.000
160.000            185.000
240.000            195.000
746.000            173.000

7.000                 7.000
5.000                 4.700

1.661.000        1.252.500

120.000            313.000
120.000            313.000

1.781.000        1.565.500          

Receita de Aplicações
Receita de Convênio

Pessoal
Administrativa
Institucionais
Sindical

Contribuição Sindical
Contribuição Cooperativista
De Manutenção
De Registro
Atividades Educacionais 

Total

EXTRAORDINÁRIAS

Total

TOTAL DAS RECEITAS

Total
Patrimônio

TOTAL DAS DESPESAS

Total

Serviços Terceiros
Tributárias
Financeiras

Campo Grande-MS, 16 de novembro de 2016

ORDINÁRIAS

EXTRAORDINÁRIAS

DESPESAS

RECEITAS

ORDINÁRIAS

PREVISÃO  ORÇAMENTÁRIA  COMPARADA                 2017 E 2016PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA COMPARADA
2017 E 2016

Previsão aprovada em AGE do dia 16 de novembro de 2016
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DEMONSTRAÇÃO DE RECEITAS E DESPESAS

                              (Valores expressos em reais)

2016 2015
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Resultados financeiro líquido 308.892 227.702
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BRASILEIRAS NO MATO GROSSO DO SUL
CNPJ: 15.414.386/0001-55
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Tributárias
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Campo Grande-MS, 16 de novembro de 2016

ORDINÁRIAS

EXTRAORDINÁRIAS

DESPESAS

RECEITAS

ORDINÁRIAS

PREVISÃO  ORÇAMENTÁRIA  COMPARADA                 2017 E 2016

Previsão aprovada em AGE do dia 16 de novembro de 2016

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA COMPARADA
2017 E 2016
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Plano de ação
Objetivos estratégicos finalísticos em consonância 

com o Planejamento Estratégico 2015-2020
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Plano de Ação

Objetivo 1

• Focar na melhoria do ambiente de negócios das cooperativas por meio do apoio as ações 
de formação e capacitação de dirigentes e funcionários das cooperativas promovidas pelo 
Sescoop/MS;

• Apoiar iniciativas de encontros regionais e por ramo promovidas pelas cooperativas;

• Coordenar e promover ações com objetivo de estruturar a integração comercial das 
cooperativas no Estado;

• Realizar intercâmbios nacionais e internacionais com foco em modelos de gestão e 
governança eficazes e novas tecnologias;

• Apoiar e subsidiar ações e estudos mercadológicos desenvolvidos pela do Sistema OCB/MS 
que poderão ser utilizados pelas cooperativas na definição de suas estratégias e posicionamento 
de mercado.

Apoiar as cooperativas na sua inserção em mercados.
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Plano de Ação

Objetivo 2

•  Acompanhar as audiências públicas que tratem de assuntos de interesse do Cooperativismo 
na Assembleia Legislativa;

•  Fornecer informações e subsídios aos parlamentares da FRENCOOP/MS para garantir a 
inserção e a defesa do Cooperativismo no Estado;

•  Participar da elaboração de políticas públicas para promover o avanço do Cooperativismo 
no Estado;

•  Apoiar ações e eventos nas esferas dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário estadual 
que contribuam para a construção do entendimento cooperativista sobre a legislação vigente, 
sobre a jurisprudência relacionada ao setor e sobre a Constituição. 

Contribuir para o aperfeiçoamento do marco regulatório 
do Cooperativismo e induzir a implementação de políticas 
públicas.
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Plano de Ação

Objetivo 3

•   Fortalecer a participação do Sistema OCB/MS em conselhos, comissões, fóruns e debates 
estaduais e nacionais;

•  Preparar dirigentes do Sistema OCB/MS e representantes dos ramos para que representem 
de forma proeminente;

•   Identificar oportunidades para a atuação integrada com os demais movimentos associativos 
e entidades parceiras no Estado;

•  Fortalecer as ações da Frente Parlamentar do Cooperativismo-FRENCOOP na Assembleia 
Legislativa;

•  Fortalecer as relações sindicais com as cooperativas, promovendo a consolidação da 
comissão permanente de negociação de forma a agilizar as negociações coletivas.

Fortalecer a representação política e institucional do 
Cooperativismo.
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Plano de Ação

Objetivo 4

•   Fortalecer a imagem de que somos um movimento diferenciado, ético e responsável social, 
econômica e ambientalmente;

•   Apoiar ações que contribuam para consolidar a imagem do Cooperativismo como um bom 
negócio;

•   Despertar e fortalecer o orgulho de ser cooperativista nos dirigentes, cooperados e 
colaboradores;

•   Realizar a XI Semana do Cooperativismo;

•   Ampliar o grau de conhecimento sobre os diferencias do Cooperativismo junto a sociedade 
– Dia C;

•   Alinhar a comunicação e o discurso institucional do Sistema OCB/MS, promovendo suas 
instituições e seus respectivos papéis no movimento cooperativista estadual.

Fortalecer a imagem do Sistema OCB/MS e divulgar os 
benefícios do Cooperativismo.
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Plano de Ação

Objetivo 5

•  Identificar oportunidades de parcerias estratégicas com universidades e centros de pesquisa, 
apoiando e disponibilizando acervo da biblioteca aos pesquisadores;

•  Apoiar o Sescoop/MS na ampliação da estrutura física das salas de treinamento e nas ações 
de capacitação, monitoramento e promoção social;

•  Produzir e compartilhar orientações nas áreas jurídica, contábil, tributária às cooperativas 
do Estado;

•  Utilizar as mídias sociais e o site institucional para divulgar e disponibilizar conteúdos 
sobre Cooperativismo;

•  Disponibilizar às cooperativas, espaços no site e no informativo on-line do Sistema OCB/
MS, para divulgação de notícias/eventos.

Fomentar, produzir e disseminar conhecimentos para o 
Cooperativismo Sul-Mato-Grossense.






