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Editorial
Cooperativismo: Solidariedade,
Transparência, Compromisso
Roberto Rodrigues

Expediente

As cooperativas já provaram que são sólidas e eficientes, tanto que obtiveram 
bons resultados mesmo mediante a crise. Agora vivemos um outro patamar, no 
qual precisamos ser cada vez melhores e mais competitivos. Para isso, o Sistema 
OCB/MS busca trazer o que há de melhor para promover a excelência na gestão 
das cooperativas.

Estamos desenvolvendo um trabalho estruturado com as cooperativas, por 
meio do PDGC - Programa de Desenvolvimento de Gestão de Cooperativas, 
que se baseia no Modelo de Excelência da Gestão® (MEG), alicerçado em oito 
Fundamentos da Excelência: Pensamento sistêmico; aprendizado organizacional 
e inovação, liderança transformadora; compromisso com as partes interessadas; 
adaptabilidade; desenvolvimento sustentável; orientação por processos e 
geração de valor.

O Modelo estimula o alinhamento, a integração, o compartilhamento e o 
direcionamento em toda a organização, para que atue com excelência na 
cadeia de valor e gere resultados em todas as partes interessadas. 
Essa nova proposta traz diversos benefícios, como o aprendizado organizacional; 
possibilita a avaliação e a melhoria da gestão de forma abrangente, mensura 
os resultados do negócio de forma objetiva, estimula o comprometimento e a 
cooperação entre as pessoas e vários outros.

Por isso, temos as melhores expectativas para 2018, além da recuperação da 
economia e a geração de empregos, nossas cooperativas estão cada vez mais 
preparadas para atuar no mercado e oferecer os melhores produtos e serviços 
aos seus associados e à população em geral.

Nós, do Sistema OCB/MS queremos agradecer todo o apoio e confiança 
depositados este ano e desejamos um novo ano cheio de conquistas e 
realizações.

Que o espírito natalino e de cooperação possa guiar nossos passos durante 
2018, promovendo a felicidade e o bem-estar da nossa comunidade.

Celso Ramos Régis - Presidente 

Cooperativa, você é minha,
Mas eu também sou seu.
Você me pertence, de fato,
É patrimônio muito meu.
Mas eu lhe entrego, sem vacilo,
Por tudo que já me deu,
A fidelidade sem limite
De quem há tempos compreendeu
Que sua presença vigorosa
A vida toda me valeu.

E que entendi, bem tranquilo,
Esta enorme verdade:
A cooperativa é tão boa,
Que nem lhe damos validade,
Mas, se falta, Deus nos livre,
Ficamos à mercê da brutalidade
Do mercado sem fronteiras,
Que não traz felicidade.
Eis por que, cooperativa,
Defendo sua identidade
Que nos faz tão diferentes,
Por nossa única vontade.

Vontade, honestidade, lealdade,
Identidade, verdade, fidelidade,
Validade, realidade, felicidade,
Palavras cooperativas que rimam com 
SOLIDARIEDADE.

Eficiência, competência, ciência,
Pertinência, vivência, “pertenencia”,
Essência, excelência, existência,
Palavras cooperativas que rimam com 
TRANSPARÊNCIA

Eis aí os dois pilares
Cooperativismo é sempre isso:
Solidariedade e transparência.
Mas, para serem fortes, maciços,
É preciso construí-los, vigorosos,
Sobre o alicerce dos COMPROMISSOS.

2018: foco
na excelência 
da gestão
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AGE aprova 
Orçamento/2018 e 
Reforma Estatutária

Por obrigatoriedade le-
gal, antes do término 
do exercício, a OCB/MS 
realiza uma Assembleia 
Geral Extraordinária para 
apresentar a Proposta 
Orçamentária do ano se-
guinte e deliberar sobre 

demais assuntos.

Nesta assembleia foi aprovada a Reforma Con-
solidada do Estatuto Social da entidade, colo-
cando-o em alinhamento com as orientações 
nacionais do Sistema OCB, contemplando espe-
cialmente aspectos de registro das cooperativas 
e de filiação sindical, e ainda uma nova com-
posição do Conselho Diretor que agora passa a 
ser de cinco membros oriundos de ramos dis-
tintos, guardando os princípios democráticos e 
de participação efetiva de todos os segmentos 
do cooperativismo sul-mato-grossense.

Por fim, também foi deliberado a Ratificação 
da Tabela de Contribuição Sindical Patronal – 
Exercício 2018 e da proposta do Sintracoop/MS 
- Sindicato dos Trabalhadores em Cooperativas 
do Mato Grosso do Sul, como insumo do aditi-
vo à Convenção Coletiva de Trabalho.

MS Competitivo

Serviços Saiba mais sobre o MS Competitivo no site: http://ms.mbc.org.br/

Em setembro, ocorreu a eleição do 
Conselho Superior do MS Competi-
tivo e o presidente da Federação do 
Comércio de Bens, Serviços e Turis-
mo (Fecomércio-MS), Edison Araú-
jo, foi reconduzido ao cargo de 
presidente pelo triênio 2017-2020.

O MS Competitivo promove a disse-
minação do Modelo de Excelência 
da Gestão (MEG) nas universidades 
e nas organizações, realizando en-
contros de boas práticas e critérios 

Na Casa do Cooperativismo, ocorreu o 
Workshop sobre a Reforma Trabalhista – 
panorama geral e aplicabilidade na rotina 
da cooperativa, destinado aos profissionais 
e executivos das cooperativas envolvidos 
com tais assuntos.

O curso foi aberto pelo presidente do Sis-
tema OCB/MS, Celso Régis que destacou a 
importância de conhecer as mudanças. “ É 
necessário se atualizar sobre a reforma pois 
precisamos buscar soluções juntos e cons-
truir um movimento sindical cooperativista 
forte tornando os empreendimentos desta 
área melhores.”, declarou.

O assessor jurídico da OCB/MS, Dr. José Vigo 
ministrou o curso e afirmou que entender 
como vai operar a reforma e o que ela 
altera é primordial. “A cooperativa precisa 
conhecer a legislação e quais adaptações 
terá que fazer, obtendo melhorias no 
relacionamento com o colaborador e na 
rotina de trabalho”, explicou.

Cooperativas 
participam de 
Workshop sobre a 
Reforma Trabalhista

O Sistema OCB/MS filiou-se ao MS Competitivo

Cooperativas precisam se atualizar a respeitos das 
mudanças da reforma

de excelência e tem apoiado a im-
plementação de ferramentas nas or-
ganizações por meio da jornada da 
excelência. 

Durante a reunião também foi apro-
vada a filiação do Sistema OCB/MS, 
em busca da excelência na gestão, 
uma vez que desenvolve um traba-
lho estruturado com as cooperati-
vas, por meio do PDGC - Programa 
de Desenvolvimento de Gestão de 
Cooperativas.
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Professores se reúnem 
em Encontro Estadual do 

Programa Cooperjovem

Mais de 100 participantes se reuniram 
durante o Encontro Estadual do Progra-
ma Cooperjovem. A programação come-
çou com a palestra “A Escola que encan-
ta e transforma vidas”, com o professor 
doutor Max Haetinger. “A aprendizagem 
começa com a inter-relação e depois 
vem o conhecimento”, declarou. Ainda 
explicou que o ano letivo passa muito rá-
pido, pois hoje o conhecimento é muito 
mais vasto. “Antigamente todo o conte-
údo escolar cabia nas páginas da Barsa 
(antiga enciclopédia), hoje é um mundo 
infinito”. 
Logo após foi a vez do Arquiteto e Urba-
nista, Edgard Gouveia Júnior, pós-gradu-
ado em jogos cooperativos, que dedica 
sua trajetória a mobilizar crianças, jovens 
e adultos com jogos virtuais, gincanas 
e ações coletivas que desembocam em 
pequenas revoluções comunitárias, que 
proferiu a palestra “Transformar o mun-
do brincando”. À tarde, os professores 
participaram de grupo de trabalho, onde 
foram levados a refletir sobre a educação 
no contexto atual e como a educação 
cooperativa, proposta pelo Programa 
Cooperjovem, pode corroborar para o 
desenvolvimento de cidadãos mais cons-
cientes de seu papel na sociedade, bem 
como, sobre o papel que compete a cada 
ente da rede de parceiros do programa. 
 O evento teve ainda como objetivo for-
talecer a integração entre as escolas e 
promover o intercâmbio de experiências 
exitosas nos projetos, com o intuito de 
buscar a construção de uma sociedade 
mais cooperativa e solidária.

Terezinha Azerêdo Rios

Entrevista
especial

Por que se tem tanta ética no 
discurso e pouca na prática? Isso é 
mais evidente nas organizações?

Acredito que essa questão de ter mais ética no 
discurso não reduz ao campo da organização 
e sim, faz parte do contexto social. Na nos-
sa rotina corrida e a pressão que vivemos, na 
qual temos que dar conta de tudo, não temos 
um cuidado de tomar distância das situações 
e olhar os valores e princípios de forma crítica.

No campo empresarial é mais difícil 
fazer a reflexão filosófica? Nesse 
segmento ela é mais importante?

Essa reflexão deve ser exigida em todos os cam-
pos, mas nas organizações há uma maior resis-
tência. A ética por ser algo mais reflexivo, que 
fica no campo da filosofia, fica com a impres-
são que só é teoria. Tanto que ouvimos com 
frequência: “não me venha com filosofias”. E 
acaba sendo julgada como inútil, como algo de 
quem não tem o que fazer.

Nesse espaço realmente se encontra mais re-
sistência, devido a formação que recebemos, 
que deixa isso de lado e leva mais em conta o 
caráter técnico do trabalho. Temos que saber 
bem as técnicas da engenharia, contabilidade, 
direito, etc, mas defendo que ninguém pode 
ser um bom profissional, mesmo com a melhor 
formação, se não tiver a consciência do signifi-

cado do seu trabalho e dos valores implicados.

O que são empresas eticamente 
orientadas?

Empresas que se consideram eticamente orien-
tadas, devem procurar orientar o seu trabalho 
por princípios éticos, como respeito, justiça e 
solidariedade, trilhar o horizonte do bem co-
mum.

Muitas dizem em seu discurso colaborar na 
construção do bem comum, mas será mesmo? 
Ou é apenas no resultado? Dizem que querem 
focar no bem do cliente, mas se o cliente se 
curvar às exigências propostas, ele estará aten-
dido, mas será que é o bem dele mesmo? Por 
isso, uma reflexão crítica é tão importante.                      

Como associar ética e economia?

Economia é uma forma de organização da so-
ciedade no sentido de provimento da vida ma-
terial, ela sem duvida é algo importante, pois 
“ecos” significa casa ou lar, mas se desvirtua 
o sentido real. Rubens Alves diz: “aqueles que 
pensam que economia é a ciência do dinheiro, 
é igual pensar que gastronomia é a ciência das 
panelas”.  Reduzem apenas ao dinheiro, não ao 
lucro, que muitas vezes não é justo. Por isso, a 
ética deve estar presente não só na economia, 
mas também na política e em todos os contex-
tos da sociedade, é um alicerce da vida social.

A ética é um dos princípios do 
cooperativismo, a senhora acredita 
que nessas organizações é mais 
fácil haver ética?

É um desafio maior, porque está na sua de-
nominação realizar um trabalho cooperativo, 
que significa trabalhar pelo bem de todos. A 
vigilância da sociedade deve ser maior, pois 
uma cooperativa não pode beneficiar apenas 
alguns, mas esta postura deveria ser de toda a 
sociedade.

Liderança e cargo, como equilibrar 
isso?

Pessoas acham que liderança é cargo e não é, o 
desejável é que cada profissional no seu cargo 
pudesse desempenhar a função de líder, mas 
não como alguém acima dos demais, mas sim 
aquele que estimula a ir junto com ele, para al-
cançar os objetivos que são de todos, que são 
comuns de todos.

No dia 27 de outubro, o Sistema OCB/MS 
promoveu a palestra “Ética no contexto 
das organizações com a filósofa Terezinha 
Azerêdo Rios, que fez mestrado em Filosofia 
da Educação pela PUC-SP e doutorado em 
Educação pela USP. Antes da palestra, que 
reuniu cooperativistas de todo o Estado, ela 
concedeu uma entrevista sobre esse assunto.

Mais de 100 participantes 
trocaram experiências sobre o 
Programa Cooperjovem
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“Carbono Zero” é o tema da edição 2018

Ramo Transporte se reúne em seminário

Showtec 2018: 
Lideranças 
destacam trabalho 
da comunidade 
científica no campo

Cooperativas 
discutem melhorias da 
qualidade da gestão

O Sistema OCB/MS promoveu o primeiro Se-
minário Estadual do Ramo Transporte do MS 
que teve como objetivo o desenvolvimento 
e fortalecimento das relações institucionais, 
promoção, interação e organização do Ramo 
Transporte no Estado, além do levantamento 
dos problemas atuais vivenciados pelas coo-
perativas, bem como estabelecimento de prio-
ridades na atuação do Sistema OCB/MS, em 

O Showtec 2018 foi lançado e como o 
próprio nome diz, é um evento que pro-
move um ‘show’ de tecnologias para o 
agronegócio e nesta 22ª edição seu tema 
é ‘Carbono Zero’. O evento foi prestigia-
do pelo presidente do Sistema OCB/MS, 
Celso Régis.

A edição de 2018 acontecerá de 17 a 19 
de janeiro e terá o plantio de árvores típi-
cas da região, como ação de compensa-
ção das emissões de gás carbônico.

O Governador de MS, Reinaldo Azambu-
ja, falou sobre o tema desta edição do 
Showtec. “Este é único Estado Carbono 
Zero do Brasil. Quando o produtor inves-
te e a produtividade aumenta, todo o 
conjunto ganha”.

O Showtec é um dos principais eventos 
de agronegócio da região e apresentará 
diversas pesquisas, uma delas é do per-
cevejo marrom, um dos maiores inimigos 
das plantações de soja. Uma parceria do 
Sicredi com a Fundação MS, vai colocar 
em prática um projeto de pesquisa apli-
cada que prevê a criação de larvas de 
vespa em laboratório, que depois serão 
soltas no campo.  Esse inseto é capaz de 
eliminar os ovos do percevejo nas planta-
ções, sem desestabilizar o meio ambien-
te por ser um inseto nativo. 

O Sistema OCB/MS engajado 
em apresentar ferramentas 
eficientes de gestão, promoveu 
o Seminário de Excelência em 
Gestão, que tem como objetivo  
orientar os participantes a 

fazerem uma autoavaliação da cooperativa 
baseado no Modelo de Excelência em Gestão 
(MEG) para responderem o questionário do 
PDGC de forma mais assertiva; instruir os 
participantes na realização de um Plano de 
Melhorias de Gestão de suas cooperativas, 
identificando prioridades de implementação a 
partir das estratégias da organização.

O evento foi destinado a dirigentes, 
conselheiros, gerentes, gestores de RH das 
cooperativas de MS e foi ministrado por Marcos 
Antonio Rodrigues Massaro, administrador e 
consultor da Scire Desenvolvimento Gerencial 
Ltda.

O Presidente do Sistema OCB/MS abriu o evento 
e o reforçou a importância de discutir melhorias 
da qualidade da gestão, com a utilização de 
indicadores para buscar a sustentabilidade dos 
negócios, para consolidar o novo modelo de 
atendimento proposto pelo Sescoop/MS.

“Nesses encontros, os dirigentes conseguem 
perceber melhor o modelo proposto e nos 
ajudam a construir um caminho em parceria 

parceria com as cooperativas, na solução dos 
problemas.
O presidente do Sistema OCB/MS, Celso Ré-
gis, enfatizou a importância do evento para 
o ramo. “O ramo transporte possui especifici-
dades, com agências reguladoras, legislação e 
tributações próprias. A informação é primor-
dial neste ramo, pois tem muitas questões a 
discutir, além de articular uma representação 
estadual”, enfatizou.

Tiago de Barros Freitas, Analista Técnico e Eco-
nômico da OCB - Responsável pelo Ramo Trans-
porte, tratou de diversos assuntos pertinentes 
e ainda destacou que essa iniciativa é muito 
pertinente, pois além de gerar uma interação 
entre as cooperativas e a unidade estadual, 
permite desenvolver demandas e atendimentos 
mais eficientes a este ramo.

entre o Sescoop/MS e as cooperativas. Somente 
participando dessa construção é que podemos 
desenhar algo personalizado às cooperativas”, 
declara Dalva Caramalac, superintendente do 
Sistema OCB/MS.

“Hoje estamos ampliando o entendimento 
de todas as ferramentas e avaliando nossos 
processos para alcançar os indicadores 
desejáveis”, declarou Marta Ribeiro Lima, 
gerente da Uniodonto Dourados.

Segundo o Gerente de Desenvolvimento de 
Cooperativas do Sescoop/MS, Juarez Pereira, 
os resultados esperados desse seminário são: a 
incorporação da cultura da excelência de gestão 
e governança nas cooperativas; promoção 
da competitividade e sustentabilidade e o 
de desenvolvimento da visão sistêmica dos 
executivos e colaboradores.

“É uma oportunidade da cooperativa se manter 
alinhada com as boas práticas de gestão e de 
promover a melhoria contínua dos processos 
de administração dos diferentes negócios em 
que atua”, salientou Juarez Pereira, Gerente de 
Desenvolvimento do Sistema OCB/MS.

Cooperativas engajadas em discutir novas ferramentas de gestão
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Sescoop/MS forma primeira turma do Programa Aprendiz Cooperativo

Congresso acadêmico da Aprosoja/
MS une agro às diferentes ciências do 
conhecimento

Coeso recebe 
Prêmio 
Parceiro 
Energisa
2017

O Sescoop/MS formou a primeira turma 
do Programa Aprendiz Cooperativo que 
beneficiou cerca de 25 jovens. Esse programa 

A agropecuária emprega profissionais de 
todas as áreas do conhecimento e busca 
cada vez mais trabalhadores qualificados. 
Para atender essa demanda e promover 
o intercâmbio entre as diferentes ciências 
do saber, a Aprosoja/MS (Associação dos 
Produtores de Soja de Mato Grosso do 
Sul) com o apoio do Sistema OCB/MS, 
promoveu em novembro seu 1º Congres-
so Agronegócio & Academia: uma abor-
dagem interdisciplinar do agronegócio no 
Ensino Superior.
A abertura reuniu mais de 400 estudan-

Pela primeira vez, o Grupo Energisa reuniu os 
melhores fornecedores em um grande encon-
tro: o Prêmio Parceiro Energisa 2017. Uma for-
ma de reconhecer os fornecedores que fazem a 
diferença no Grupo, afinal para nós competên-
cia e reconhecimento andam juntos.

A Coeso - Cooperativa de Energização e Desen-
volvimento Rural do Sudoeste Sul-mato-gros-
sense recebeu o prêmio na Categoria Seguran-
ça do Trabalho. Realizado em Cataguases, o 
Prêmio Parceiro Energisa, um marco na relação 
da Energisa com os seus fornecedores, reuniu 
62 empresas de todas as regiões do país, consi-
derado um sucesso pelos participantes.  

Edson Gonçalves Matos, presidente da coope-
rativa, fala com orgulho do reconhecimento. 
“Esse prêmio e mérito é dos nossos colaborado-
res, pois a cooperativa se esforça em comprar 
todos os equipamentos e dar boas condições de 
trabalho, mas é o colaborador que se empenha 
em cumprir todos os protocolos de segurança”, 
afirma o presidente.

foi desenvolvido 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. 

Durante a cerimônia, os jovens 
assistiram à uma palestra com 
uma consultora de mercado 
e logo depois receberam os 
certificados. Valdir Natalino da 
Silva, responsável pelo financeiro da 
Copacol afirmou que a formação 
pelo Sescoop/MS foi primordial. 
“Nossa aprendiz teve uma evolução 
significativa profissionalmente, é 
visível a mudança de postura e o 

tes que puderam participar de palestras e 
mini cursos com especialistas, um deles 
foi o professor universitário José Luiz Te-
jon. 

Christiano Bortolotto, presidente da Apro-
soja citou que este é o primeiro dos even-
tos sobre o tema. “O agronegócio é parte 
da sociedade, da comunidade que dele 
sobrevive. Precisa de todas as ciências, de 
todas as áreas de conhecimento para con-
tinuar desenvolvendo. O agro está no dia 
a dia e o Brasil descobriu a sua vocação”.

O agronegócio precisa de profissionais de todas as áreas

amadurecimento e está apta para o mercado 
de trabalho”.

O início do curso foi em 04 de julho de 2016 
e finalizou em 31 de outubro de 2017. Este 
programa teve a duração de 1250 horas, sendo 
500 horas de formação teórica no Sescoop/MS 
e 750 de prática na cooperativa. Ainda em 2017 
iniciou uma nova turma em Naviraí, ampliando 
a atuação do programa que forma os alunos 
na função de Auxiliar Administrativo, entrando 
aptos no mercado de trabalho.

A próxima turma inicia em janeiro de 2018 e terá 
cerca de 40 vagas. As cooperativas interessadas 
devem procurar a Coordenação de Promoção 
Social do Sistema OCB/MS através do telefone 
67 3389 0200.
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Pesquisa acadêmica 
sobre cooperativismo 
fortalece e estimula 
crescimento do setor
Pesquisa é preponderante para o desenvolvi-
mento de qualquer setor da economia, com 
o cooperativismo não é diferente. Por isso, o 
Sistema OCB vem fomentando as pesquisas na 
área e promoveu o 4º Encontro Brasileiro de 
Pesquisadores em Cooperativismo (EBPC). O 
encontro foi realizado em Brasília, de 20 a 22 
de novembro, e teve como tema central “De-
senvolvendo Negócios Inclusivos e Responsá-
veis: Cooperativas na Teoria, Política e Prática”. 
O pesquisador Professor Alessandro de Arruda, 
da ESAN/UFMS, é membro do Comitê Cientifi-
co e da Comissão Organizadora do Encontro.

Mato Grosso do Sul teve trabalhos selecionados 
para o encontro, inclusive entre os 50 melho-
res. Dois deles são:“Governança Corporativa e 
desempenho em cooperativas agropecuárias”, 
de Jean Carlos da Silva Américo e Silvia Morales 
de Q. Caleman, o outro “Governança coopera-
tiva: as práticas de governança consideram os 
princípios cooperativistas? Uma análise acerca 
de manuais de boas práticas”, de Alessandra 
Hocayen da Silva, Silvia M.Q.Caleman, Antônio 
João Hocayen da Silva, alunos da UFMS - Uni-
versidade Federal do Mato Grosso do Sul.

A professora doutora, Silvia Morales de Quei-
roz Caleman, da UFMS, coautora dos trabalhos 
afirma que a pesquisa é importante para for-
talecer e dar base ao cooperativismo. “A área 
permite diversas validações teóricas e empíricas 
para o aperfeiçoamento dos processos geren-
ciais, governança e estratégias organizacionais, 
mecanismos de controle gerenciais e financei-
ros. A organização cooperativa envolve inicia-
tivas e estratégia de cooperação que merecem 
ser melhor compreendidas pela sociedade, em-
preendedores e pesquisadores”, declara.  

O Sistema OCB estimula a pesquisa sobre co-
operativas, pois os resultados encontrados nos 
trabalhos acadêmicos são muito úteis, pois 
analisa todo o cenário e tendências do coope-
rativismo, promovendo o seu crescimento.

A cada dia, a profissionalização da gestão 
nas cooperativas se torna mais preponde-
rante para o crescimento e fortalecimento 
dos empreendimentos cooperativos. Por 
isso, o Sistema OCB/MS oferece progra-
mas de monitoramento que fornecem fer-
ramentas e subsídios de gestão.

Um deles é o GDA - Programa de Desenvol-
vimento Econômico-financeiro, que é um 
sistema de cadastro e consolidação dos ba-
lanços contábeis, financeiros e sociais das 
cooperativas brasileiras. O processamento 
desses dados gera indicadores que facili-
tam o acompanhamento dos resultados da 
organização e de seus empregados. 

A Cergrand participa desses programas e 
já teve progressos na gestão. Jorge Luiz 
Soares Barbosa, presidente da cooperati-
va, explica que o diferencial desse serviço 
do Sistema OCB/MS, não é apenas a apli-
cação do programa e sim o atendimento. 

“Há uma condução positiva dos resultados, 
pois traz valor e significado, sabemos onde 
estamos e onde podemos chegar. Se fôsse-
mos pagar por uma consultoria desse nível, 
talvez não seria possível. Outro ponto im-
portante é a análise dos indicadores, nada 
adianta diversos números sem entender-
mos de forma simples e prática”, explica. 
Ele também enfatiza que esses indicadores 
são sempre levados em consideração na 
hora de decidir sobre investimentos, capi-
tal de giro e novos projetos.

Outro programa é o PDGC - Programa de 
Desenvolvimento da Gestão das Coopera-
tivas, no qual a própria cooperativa preen-
che dois formulários de autoavaliação. O 
primeiro verifica o grau de conformidade 
da sua cooperativa em relação à legislação 
e aos modelos de gestão esperados para o 

Programas de 
monitoramento trazem 
ferramentas eficientes 
de gestão

setor. O segundo avalia o nível de maturi-
dade da estrutura de governança.

Concluída a autoavaliação, a cooperativa 
recebe um relatório com os pontos fortes e 
as oportunidades de melhoria da sua coo-
perativa. O documento é completo e muito 
didático. Com ele em mãos, descobre o ní-
vel de maturidade da organização e o que 
fazer para alcançar a excelência de gestão. 

“Para nós, da Copasul, os indicadores de 
monitoramento têm auxiliado muito para 
nortear algumas ações da Cooperativa. 
Principalmente nos indicadores que estão 
abaixo do desejável, colocando em risco 
nossa atividade. Através desses dados é 
possível ter também um comparativo com 
empresas de ramos semelhantes. Ou seja, 
através do comparativo e da avaliação do 
nosso desempenho, temos uma base para 
tomadas de decisões”, explica Gervário Ka-
mitani, presidente da Copasul.

Também tem o PAGC - Programa de Acom-
panhamento da Gestão das Cooperativas. 
No universo da gestão existe uma palavri-
nha meio complicada, mas com um signi-
ficado muito importante: compliance, que 
significa “estar em conformidade” dentro 
do padrão de qualidade do mercado.

“A apresentação dos dados de forma sim-
ples e prática está aproximando nossos as-
sociados que muitas vezes têm dificuldade 
em se ver como donos do negócio e não 
apenas uma parte de processo. Poder com-
preender e participar das decisões da coo-
perativa, permite a continuidade do nosso 
negócio e contribui para que todos pos-
sam pensar de maneira cooperativa”, de-
clara Ivonei Scotton, Diretor Administrativo 
e Financeiro da Cooasgo.
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O Brasil integra novamente o Conselho da 
Aliança Cooperativa Internacional - ACI, ele-
gendo como Conselheiro da entidade, presi-
dente do Sistema OCB/MT e diretor da unida-
de nacional da OCB, Onofre Cezário de Souza 
Filho. A eleição foi realizada em novembro, 
em Kuala Lumpur, na Malásia, durante a As-
sembleia da ACI, que reuniu representantes 
de 96 países. “Quero agradecer ao Sistema 
das Organizações das Cooperativas Brasileiras 
por confiar em mim para uma missão tão no-
bre. Estou imensamente feliz por poder con-
tribuir com o cooperativismo mundial. Um 

Adote uma cartinha no 
Natal da Cooperação

Líderes de 
cooperativas 
se reúnem em 
seminário

Cooperativista do 
Centro-Oeste é eleito 

Conselheiro da ACI

Este ano, o Natal da Cooperação mudou o seu 
formato e teve a adoção de cartinhas de crianças, 
eleita como forma de trabalho pelas cooperativas 
participantes. A campanha já é tradicional no 
meio cooperativista e todos os anos beneficia 
milhares de crianças.
O objetivo da campanha é envolver cooperativas 
e comunidade e, por meio da arrecadação e doação de brinquedos alinhados com as 
cartas recebidas, proporcionar às crianças residentes em instituições filantrópicas de 
Campo Grande um Natal mais divertido, fortalecendo a imagem do cooperativismo como 
promotor da felicidade.  
Serão beneficiadas ao todo 11 instituições que acolhem crianças e adolescentes 
institucionalizados em Campo Grande, conforme indicação do Projeto Padrinho do TJ/MS.

organismo que envolve mais de um bilhão de 
pessoas”, disse emocionado o novo conselhei-
ro da ACI.
Ao todo, 25 candidatos, oriundos de todo o 
mundo, participaram da eleição dos 15 no-
vos conselheiros, realizada em Kuala Lumpur, 
na Malásia. O evento reuniu representantes 
de 96 países, que também elegeram o novo 
presidente da ACI: Ariel Guarco. Ele preside a 
Confederação de Cooperativas da Argentina. 
Também foram eleitos os novos presidentes 
dos comitês setoriais, de jovens e de igualdade 
de gênero da ACI.

Em dezembro, como encerramento do 
calendário de atividades, ocorre o 5º Se-
minário de Líderes, que este ano conta 
com a presença do presidente do Siste-
ma OCB, Márcio Freitas que fará a aber-
tura do evento.

Esse evento tem o objetivo de ampliar o 
acesso das cooperativas à formação em 
gestão cooperativista, liderança e gestão 
de pessoas, alinhada as suas reais ne-
cessidades, com foco na eficiência e na 
competitividade.

Além das formaturas dos programas de 
capacitação, o seminário conta com a 
palestra “Panorama Macroeconômico” 
com Patrick Silva, especialista em Con-
troladoria e Finanças. E com a palestra 

“Desafios, Cooperação e Desenvolvimen-
to”, com Carlos Hilsdorf, economista e 
consultor de empresas e profundo pes-
quisador do Comportamento Humano.

“O sistema OCB/MS promove este tipo 
de evento para incentivar a busca pelo 
conhecimento e apresentar novas ferra-
mentas aos nossos cooperativistas”, afir-
ma Celso Régis, presidente do sistema 
OCB/MS.

Presença brasileira no Conselho da ACI


