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2018 será um ano muito especial para nós do 

cooperativismo e para o Brasil. A forma de orga-

nização econômica da sociedade, através de um 

empreendimento cooperativo, tem mostrado ser 

uma das melhores alternativas para o desenvolvi-

mento econômico e social, veremos neste relatório 

demonstrações desta afirmativa, seja aqui no Mato 

Grosso do Sul ou em todo o país.

Para os brasileiros é ano de eleição, momento 

ímpar de decidir o futuro do nosso país. Vivemos 

um período em que é necessário fazer uma grande 

mudança, uma revolução na gestão pública. E por 

isso, o povo brasileiro precisa ser o protagonista e 

escolher quem melhor pode representá-lo. Essas 

Introdução

O BRASILEIRO 
PRECISA SER O 
PROTAGONISTA
DA MUDANÇA

Mensagem do Presidente

eleições são cruciais, pois vão impactar os próxi-

mos 50 anos do Brasil.

Mesmo diante dessas turbulências políticas que 

impactaram nossa economia em 2017, o coope-

rativismo como um todo teve um crescimento im-

portante. Apesar das adversidades foi um ano que 

o cooperativismo se expandiu, confirmando um 

crescimento de cerca de 20% no seu faturamento, 

mostrando a importância do esforço coletivo para 

a atividade econômica dos cooperados e o poder 

de transformar a realidade das comunidades onde 

está inserido. A grande missão do cooperativismo 

é organizar economicamente o cooperado para que 

tenha mais renda. O sucesso das cooperativas de-

pende do quanto estão preparadas para enfrentar 

esse mundo imprevisível e turbulento e se baseia 

na combinação de duas habilidades: profundo co-

nhecimento da gestão do negócio e a capacidade 

de se adaptar rapidamente às mudanças do mer-

cado.

Para contribuir com as cooperativas na busca e 

conquista de um padrão elevado de performance, 

o Sescoop/MS, guiado pela sua missão de transfor-

mar pessoas em líderes extraordinários e coopera-

tivas em organizações mais sustentáveis e huma-

nas, desenvolveu programas de capacitação que 

incluem descrever o ambiente macro de negócios, 

relacionados com a teoria econômica, políticas 

públicas, legislações, gestão de operações, ges-

tão financeira, governança, inovação, estratégia, 

bem como aspectos comportamentais da gestão 

de pessoas (cooperados e empregados) que são 

o ativo principal dos empreendimentos coopera-

tivos. Com foco no desenvolvimento das pessoas, 

das cooperativas e das comunidades foram reali-

zados 266 eventos de capacitação e promoção so-

cial, totalizando mais de 20 mil pessoas atendidas 

com palestras, cursos livres, in company, pós-gra-

duação e intercâmbios no país e no exterior que 

beneficiaram cerca de 71 cooperativas que atuam 

no MS. Na área de monitoramento, o Sescoop/MS 
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desenvolve programas de acompanhamento e de-

senvolvimento da gestão cooperativista, através de 

ferramentas de avaliação que revelam o quanto a 

cooperativa está alinhada ao mercado em relação 

às questões societárias, aos princípios e às boas 

práticas de governança e de trabalho cooperativis-

ta. Também verifica o grau de conformidade da co-

operativa em relação à legislação e aos modelos de 

gestão e o nível de maturidade da estrutura orga-

nizacional, além de gerar indicadores elaborados 

a partir da consolidação dos balanços contábeis, 

financeiros e sociais das cooperativas, gerando re-

latórios que fornecem subsídios para a elaboração 

do planejamento estratégico e o plano de ação da 

cooperativa, auxiliando no processo de tomada de 

decisões e permitindo o alcance da excelência de 

gestão.

Nos empreendimentos cooperativos, criados para 

melhorar a vida das pessoas, a melhor medida de 

desempenho é o aumento do número de coope-

rados. Afinal, nosso principal capital é a confian-

ça da sociedade — um reflexo claro do trabalho 

desenvolvido por nossas cooperativas e do retorno 

dado por elas a cada um de seus membros, hoje já 

somos cerca de 14 milhões de cooperados, no MS 

já ultrapassamos a barreira dos 226 mil coopera-

dos, com mais de 7.700 empregados. O Sistema 

Cooperativo Brasileiro, através da OCB Nacional, 

foi um dos quatro países convidados a falar na 

Organização das Nações Unidas (ONU) sobre a 

importância do nosso movimento para a susten-

tabilidade do planeta, junto com Índia, Japão e 

Noruega. Foi um momento único para o cooperati-

vismo do Brasil.

O programa Dia C, Dia de Cooperar, — que foi 

apresentado como exemplo na ONU e na Assem-

bleia Geral da Aliança Cooperativa Internacional, 

reúne iniciativas extraordinárias das cooperativas 

com base na sustentabilidade e na preocupação 

com o desenvolvimento humano, em 2017 repe-

tiu-se no Mato Grosso do Sul o sucesso dos anos 

anteriores.

Fortalecidos por essa e outras experiências, foi 

lançado no final do ano o movimento SomosCoop, 

criado com dois objetivos estratégicos. O primeiro 

é conscientizar as pessoas sobre a importância do 

cooperativismo para o desenvolvimento do Brasil. 

O segundo é aumentar ainda mais o orgulho e a 

sensação de pertencimento de quem já abraçou 

essa nova maneira de gerar trabalho e renda. Desa-

fios que fazem parte da nossa missão e que serão 

prioridades em 2018.

Esse é o nosso diferencial, o resultado da coopera-

tiva fica na comunidade, ela é do cooperado. Da-

dos do governo do Estado dão conta de que nos 

últimos dois anos mais da metade dos investimen-

tos e infraestrutura no Mato Grosso do Sul, advém 

de investimentos dos empreendimentos cooperati-

vos. No campo e na cidade cada vez mais se nota 

esse crescimento. São inúmeras pessoas se bene-

ficiando do modelo e boas práticas de governança 

e gestão praticadas pelas cooperativas sul-mato-

-grossenses. Isso mostra a confiança depositada 

pela sociedade no trabalho que comunga transpa-

rência, ética, solidariedade, respeito ao meio am-

biente e a vida, enfim, traz resultados econômicos 

e sociais para a comunidade. 

Nas próximas páginas deste relatório você encon-

trará outras informações importantes do dia-a-dia 

e a pujança do cooperativismo de nosso estado. 

Afinal SomosCoop.
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Conquistas do Sistema OCB

A Lei 13.606/2018, criou o Programa de Regularização 
Tributária Rural, permitindo que os produtores optem 
pela contribuição sobre a receita bruta ou sobre a folha 
de pagamento e reduz a alíquota do Funrural, de 2,0% 
para 1,2%.

979 40289

Cerca de 5 milhões de produtores rurais serão be-

neficiados pela aprovação do Programa de Regu-

larização dos Débitos contraídos por eles com o 

Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural, mais 

conhecido como Funrural. 

O texto aprovado no Congresso Nacional — deri-

vado do PL 9.206/2017 — foi sancionado com 

24 vetos pelo Presidente Michel Temer, em janei-

ro de 2018. 

Congressos em Números

Para acompanhar toda possível mudança da legislação com impacto para cooperativismo, o Sistema OCB 

enviou representantes a 555 reuniões de comissões e plenários no Congresso Nacional, onde os itens de 

interesse do setor foram pautados 402 vezes. No Congresso Nacional tivemos:

proposições 
acompanhadas

Vezes em que 
proposições

positivas foram 
pautadas

Vezes em que
proposições

negativas foram 
barradas

A partir de agora, a OCB e a FPA trabalharão pela 

revisão e/ou derrubada de alguns dos vetos do pre-

sidente. No entanto, é importante destacar: ape-

sar dos vetos, a nova lei continua positiva para 

as cooperativas agrícolas, permitindo que os pro-

dutores optem pela contribuição sobre a receita 

bruta ou sobre a folha de pagamento, além de per-

mitir o parcelamento dos débitos contraídos por 

eles até 30 de agosto de 2017.
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Conquistas do Sistema OCB

Conquistas 
Marco Regulatório do Transporte Rodoviário 

de Cargas: após forte mobilização as coo-

perativas de transporte estão oficialmente 

contempladas no texto que segue para aná-

lise do Senado Federal.       

Defesa
PL 827/2015 - Lei de Proteção de Culti-

vares: caso o projeto seja aprovado haverá 

oneração da produção, aumento da insegu-

rança jurídica, quebra de confiança na rela-

ção cooperativa/cooperado e dificuldade de 

logística para escoamento da produção.

Conquistas 
PL 3.067/2011: autorização para que as 

cooperativas de crédito tenham acesso aos 

recursos do FAT para fins de concessão de 

crédito rural.

Defesa
PLS 386/2016 - Recurso do Sistema S: de 

autoria do Senador Ataíde Oliveira, o proje-

to visa retirar 30% dos recursos do Sistema 

S e transferi-los à Previdência Social. Em 

conjunto com as confederações, barramos 

a votação da urgência do PL.

OS PRINCIPAIS MERCADOS CONSUMIDORES DOS PRODUTOS DE COOPERATIVAS BRASILEIRAS 

SÃO: CHINA (16,1%), ALEMANHA (10,41%), ESTADOS UNIDOS (8,7%), EMIRADOS ÁRABES UNIDOS 

(5,7%) E PAÍSES BAIXO (5,5%).

250 6,1
US$

bilhões

Balança Comercial Cooperativa

cooperativas 
venderam produtos 

no exterior em 2017
Faturamento das 

exportações diretas 
de cooperativas em 

2017
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Conquistas do Sistema OCB

Aprovação do PLP 100/11 COOP de Crédito

Após intenso trabalho do Sistema OCB, das uni-

dades estaduais, das cooperativas de crédito e da 

Frente Parlamentar do Cooperativismo (Frencoop), 

o Projeto de Lei Complementar 100 de 2011 - 

que possibilita aos municípios que tenham dispo-

nibilidade de caixa depositarem os recursos nas 

cooperativas de crédito - foi aprovado pela Câmara 

dos Deputados e pelo Senado Federal.  

Distribuídas por todo país, as cooperativas de cré-

dito, instituições financeiras sem fins lucrativos, 

reguladas e fiscalizadas pelo Banco Central do 

Brasil, reúnem mais de 9 milhões de cooperados, 

com ativos, em 2017, na ordem de R$ 220 bi-

lhões, depósitos de R$ 103 bilhões e emprésti-

mos de R$ 81 bilhões. Estão presentes em 95% 

dos municípios, com mais de 5,5 mil pontos de 

Aprovação por unanimidade

Plano Agrícola e Pecuário - Defesa das COOP AGRO 

Em agosto de 2017 foi publicada a Resolução 

nº 4.597/17 do Conselho Monetário Nacional 

(CMN) que ajusta as normas do crédito rural, da 

safra 17/18, revertendo um conjunto de regras 

que apresentavam um elevado impacto negativo 

às cooperativas agropecuárias. Após quatro me-

ses de reuniões, com intensas discussões téc-

nicas e forte atuação política, o Sistema OCB, 

amparado pelo Grupo Técnico de Crédito Rural, 

pelas unidades estaduais, cooperativas e Fecoa-

gro, conseguiu sensibilizar o governo sobre a ne-

cessidade de promover alterações nas regras até 

então vigentes desde o início da safra 2017/18. 

Desde que o Governo Federal lançou o Plano 

atendimento. 

Outra grande conquista para o cooperativismo bra-

sileiro é que, com a nova legislação, as coopera-

tivas de crédito passam a poder realizar a gestão 

dos recursos do Serviço Nacional de Aprendiza-

gem do Cooperativismo (Sescoop). 

A articulação para aprovação da matéria foi ca-

pitaneada pelos deputados Domingos Sávio (MG), 

autor da proposição, Osmar Serraglio (PR), relator 

da matéria no Plenário da Câmara, e pelo Senador 

Waldemir Moka (MS), relator do texto no Plenário 

do Senado Federal. A matéria foi enviada para a 

Presidência da República no fim do ano passado, 

sendo sancionada como a lei complementar nº 

161/2018, já estando em vigor.

Agrícola e Pecuário 17/18, em junho de 2017, a 

OCB atuou diretamente junto aos poderes Legis-

lativo e Executivo, com a finalidade de alterar as 

posições e os reflexos prejudiciais às cooperativas 

agropecuárias do país. Foram realizadas audiên-

cias públicas, reuniões de sensibilização e diver-

sos debates técnicos entre representantes do coo-

perativismo, do governo e do Congresso Nacional. 

 

Com o apoio do Ministério da Agricultura, Pecuá-

ria e Abastecimento (Mapa), dos integrantes das 

frentes parlamentares da Agropecuária (FPA) e do 

Cooperativismo (Frencoop), as ações resultaram 

na Resolução publicada pelo CMN. 
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Conquistas do Sistema OCB

Diretrizes para o Sistema Nacional de Crédito 
Cooperativo 

O Sistema Nacional de Crédito Cooperativo 

(SNCC), pensando em unir os esforços para en-

frentar os desafios que se apresentam para o Sis-

tema Financeiro Nacional, definiu, através do es-

forço conjunto, as diretrizes comuns ao segmento 

cooperativista de crédito. Para a consecução deste 

trabalho foram realizadas, na primeira etapa, en-

trevistas com lideranças do Sistema Nacional de 

Crédito Cooperativo e importantes agentes públi-

cos que têm influência direta no segmento. 

Após as entrevistas, foram realizadas três ofici-

Programa de Aquisições de Alimentos (PAA) 

Com o objetivo de trazer maior clareza sobre a 

compra e venda de produtos industrializados no 

âmbito do Programa de Aquisição de Alimentos 

(PAA), o Sistema OCB vem trabalhando junto ao 

governo com diversas medidas para que o processo 

seja regulamentado. O objetivo é dar maior 

segurança jurídica aos agricultores familiares e 

suas cooperativas, cadastrados no programa.  

 

Em 2016, a partir de apontamentos da auditoria 

dos órgãos de controle sobre a operacionalização 

do PAA, a Companhia Nacional de Abastecimento 

(Conab) havia decidido pela suspensão preventiva 

das compras de produtos industrializados ao 

nas regionais, envolvendo todas as Confederações, 

Cooperativas Centrais, Federações, Bancos Coope-

rativistas e um relevante número de cooperativas 

singulares não filiadas a sistemas verticalizados. 

 

Por fim, oportunizou-se, por meio de um questioná-

rio online, que todas as cooperativas de crédito do 

país participassem desse processo construtivo. Ao 

final do trabalho, foram identificados seis grandes 

desafios e 11 diretrizes estratégicas traçadas para 

superá-los. 

programa, até que fosse regulamentado tal 

procedimento. 

Assim, o Sistema OCB trabalhou junto ao Grupo 

Gestor do PAA (GGPAA) três medidas que se 

concretizaram em 2017. A primeira foi a edição 

de uma medida provisória, transformada na Lei 

nº 13.465/2017, que assegura aos agricultores 

familiares, por meio de cooperativas ou associações, 

a contratação de prestação de serviços e ou 

aquisição de insumos de terceiros para beneficiar, 

processar e industrializar os alimentos a serem 

adquiridos pelo PAA. 
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Conquistas do Sistema OCB

Reconhecimento das Cooperativas com as melhores 
práticas em Gestão e Governança

Em 2017, o prêmio chegou a sua 3ª edição com um marco: dois novos níveis foram disponibilizados às 

cooperativas - Compromisso com a Excelência e Rumo Excelência. Assim, as 41 cooperativas reconheci-

das foram divididas em três categorias: 

Primeiros passos: esse nível de maturidade é aplicável às cooperativas em estágio inicial de um programa 

de melhoria da gestão.  

 

Compromisso com a excelência: reconhece cooperativas que estão evoluindo em seu sistema de gestão e 

começando a medir e a perceber melhorias nos seus resultados.  

 

Rumo à excelência: o sistema de gestão dessas cooperativas está em franca evolução e elas demonstram 

competitividade e atendimento às expectativas das partes interessadas em diversos resultados.  

O cooperativismo é capaz de transformar o mundo em 
um lugar mais justo, mais ético e mais sustentável, nós 
sabemos disso e queremos transmitir as boas novas a 

todos os sul-mato-grossenses.



Conquistas do Sistema OCB

        

Nosso Desafio

Quem nos representa

Em 2025, o cooperativismo 
será reconhecido pela 
sociedade por sua 

competitividade, integridade e capacidade 
de promover a felicidade dos cooperados.”

Sistema OCB/MS

O cooperativismo no Brasil é represen-

tado institucionalmente pela Organiza-

ção das Cooperativas Brasileiras (OCB) 

– criada em 1969 para ser a voz do 

movimento cooperativista. Cada estado 

brasileiro possui uma Unidade Estadual, 

no Mato Grosso do Sul, a OCB/MS existe 

desde 1979.

Instituição de direito privado, sem fins 

lucrativos, a OCB/MS tem por missão 

“promover um ambiente favorável para o 

desenvolvimento das cooperativas sul-ma-

to-grossenses, por meio da representação 

político-institucional”.

Vale destacar: a OCB/MS faz parte de um 

Sistema composto por duas instituições 

de fomento ao cooperativismo: o Serviço 

Nacional de Aprendizagem do Coopera-

tivismo (Sescoop) e o Sindicato Patronal 

das Cooperativas.
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Objetivos Finalísticos

Objetivo 1

Identificar oportunidades de intercooperação.

Promover rodadas de negócios, missões, visitas 
técnicas e participações em feiras nacionais e 
internacionais.

Apoiar as cooperativas na sua inserção em mercados

Tem uma coisa que todo cooperativista aprende na prática: cooperar é sempre muito melhor do que com-

petir. Especialmente em tempos de crise. Essa ideia é inerente ao nosso modelo de negócios, que estimu-

la a intercooperação e o cuidado com a comunidade. Nós entendemos que o cooperativismo é feito por 

pessoas e, como tal, precisa trazer felicidade para todos. Justamente por isso, nós fi camos mais fortes em 

tempos de crise. E 2017, inquestionavelmente, foi um ano difícil para todos. 

Em um ano marcado pela oscilação de indicadores econômicos e pela instabilidade política, as sociedades 

cooperativas mostraram – no Brasil e no MS – que sabem transformar difi culdades em oportunidades.

Trabalhamos de forma estratégica e planejada para ampliar a participação das cooperativas sul-mato-gros-

senses nos mercados interno e externo.

Em novembro, na Casa do Cooperativismo, ocorreu o “Seminário 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 

cooperativas, bem como estabelecimento de prioridades na atuação do Sistema OCB/MS, em parceria com 

as cooperativas, na solução dos problemas.

          As 300 maiores 
cooperativas do mundo 
cresceram 7%, somando 

um faturamento de 
R$ 2,53 bilhões.

As Cooperativas  no
 Mato Grosso do Sul

representam cerca de 
10% do PIB 

Estadual.
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Objetivo 2

Monitorar e atuar em normativos, regulações e políticas 
públicas.

FRENCOOP/MS
14 Deputados Estaduais

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

Participar ativamente da democracia é direito e dever de todos os cidadãos e entidades brasileiras. Nesse 

contexto, o Sistema OCB/MS atua de forma proativa e busca apresentar aos Três Poderes seus interesses 

na construção de um país mais justo, alicerçado em leis e políticas públicas capazes de fortalecer o coo-

perativismo.

O Dia Internacional do Cooperativismo foi ho-

menageado no dia 28 de junho, durante a ses-

são ordinária da Assembleia Legislativa de Mato 

Grosso do Sul pelo Deputado Estadual, Prof. 

Rinaldo Modesto. O parlamentar apresentou as 

principais ações da Secretaria de Estado de Meio 

Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produ-

ção e Agricultura Familiar para o fortalecimento 

do cooperativismo em Mato Grosso do Sul.   

Em março, ocorreu a posse dos advogados que 

coordenarão os trabalhos da Comissão de Direito 

Cooperativo da OAB/MS. Dr. Andre de Assis Rosa 

será o presidente e o Dr. Alípio Laca de Oliveira 

como vice-presidente.

Objetivos Finalísticos

 

é se basear em valores  de 

solidariedade, responsabilidade, 

democracia e igualdade.



Sete Princípios do

ADESÃO VOLUNTÁRIA 
E LIVRE

GESTÃO 
DEMOCRÁTICA

PARTICIPAÇÃO ECONÔMICA DOS MEMBROS

As cooperativas são abertas para todas as pes-
soas que queiram participar, estejam alinhadas 
ao seu objetivo econômico, e dispostas a assumir 
suas responsabilidades como membro. Não exis-
te qualquer discriminação por sexo, raça, classe, 
crença ou ideologia.

As cooperativas são organizações democráticas 
controladas por todos os seus membros, que par-
ticipam ativamente na formulação de suas políti-
cas e na tomada de decisões. E os representantes 
ofi ciais são eleitos por todo o grupo.

Em uma cooperativa, os membros contribuem equitativamente para o capital da organização. Parte do montante 
é, normalmente, propriedade comum da cooperativa e os membros recebem remuneração limitada ao capital 
integralizado, quando há. Os excedentes da cooperativa podem ser destinados às seguintes fi nalidades: benefí-
cios aos membros, apoio a outras atividades aprovadas pelos cooperados ou para o desenvolvimento da própria 
cooperativa. Tudo sempre decidido democraticamente.

1 2

3
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AUTONOMIA 
E INDEPENDÊNCIA

INTERCOOPERAÇÃO
INTERESSE PELA 
COMUNIDADE

EDUCAÇÃO, FORMAÇÃO 
E INFORMAÇÃO

As cooperativas são organizações autônomas, de 
ajuda mútua, controladas por seus membros, e 
nada deve mudar isso. Se uma cooperativa fi rmar 
acordos com outras organizações, públicas ou 
privadas, deve fazer em condições de assegurar 
o controle democrático pelos membros e a sua 
autonomia.

Cooperativismo é trabalhar em conjunto. É as-
sim, atuando juntas, que as cooperativas dão 
mais força ao movimento e servem de forma mais 
efi caz aos cooperados. Sejam unidas em estru-
turas locais, regionais, nacionais ou até mesmo 
internacionais, o objetivo é sempre se juntar em 
torno de um bem comum.

Contribuir para o desenvolvimento sustentável 
das comunidades é algo natural ao cooperativis-
mo. As cooperativas fazem isso por meio de polí-
ticas aprovadas pelos membros.

Ser cooperativista é se comprometer com o futuro 
dos cooperados, do movimento e das comunida-
des. As cooperativas promovem a educação e a 
formação para que seus membros e trabalhado-
res possam contribuir para o desenvolvimento dos 
negócios e, consequentemente, dos lugares onde 
estão presentes. Além disso, oferece informações 
para o público em geral, especialmente jovens, 
sobre a natureza e vantagens do cooperativismo.

4

6

7

5
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Desenvolver estudos que contribuam para a elaboração de 
leis e políticas públicas.

O Governo do Estado lançou o Procoop - Programa Estadual de Desenvolvimento e Fortalecimento do 

cooperativismo no Mato Grosso do Sul, durante o evento da Semana do Cooperativismo e o Secretário de 

Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar, Jaime Verruck, 

apresentou o programa.

“Há dois anos o Governador Reinaldo disse que o cooperativismo era importante para a nossa economia 

e nos solicitou um programa para fomentar esse modelo econômico. O Procoop é uma ação conjunta do 

governo com a OCB/MS, pois conhecendo melhor o cooperativismo aprendemos que o melhor é sempre 

fazer juntos”, declarou o secretário.

Neste mesmo dia ocorreu a assinatura do termo de cooperação técnica que entre si celebram a Secretaria 

Semagro e Sistema OCB/MS.

Objetivos Finalísticos

As bandeiras das Cooperativas sul-mato-grossenses são 
trabalhadas junto aos três poderes do estado. 
Nossa equipe de especialistas atua nas principais votações, 
nos julgamentos e nos debates para criação de políticas 
públicas favoráveis ao cooperativismo.
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Objetivos Finalísticos

Objetivo 3

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

Fortalecer a representação política e institucional do 
cooperativismo

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

instituições privadas:

FUNDAÇÃO MS - COMISSÃO ORGANIZADORA DO SHOWTEC 2018; 

FUNDAÇÃO MS - CONSELHEIRO FISCAL;

CEDRS/MS - CONSELHO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL DE 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 DE MS; 

CERA-DSV - CONSELHO ESTADUAL DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS NO ÂMBITO DA DEFESA 

SANITÁRIA VEGETAL; 

FÓRUM PERMANENTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS - PREFEITURA MUNICIPAL 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;

CÂMARA SETORIAL DA CADEIA PRODUTIVA MINERAL DE MS;

MS-INDÚSTRIA - FÓRUM DELIBERATIVO DO MS-INDÚSTRIA;

CEPA - CONSELHO ESTADUAL DE POLÍTICA AGRÍCOLA E AGRÁRIA;

CSCPL/MS - CÂMARA SETORIAL DA CADEIA PRODUTIVA DO LEITE DE MATO GROSSO DO SUL;

COMITÊ ESTADUAL DE CONTROLE DA FERRUGEM ASIÁTICA DA SOJA.
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Preparar dirigentes do Sistema OCB/MS 
e representantes dos ramos com foco na 
instrumentalização da representação.

Este ano, tomamos posse na Câmara Setorial da Cadeia Produtiva Mineral. O Governo do Estado quer am-

pliar a participação e a relevância de Mato Grosso do Sul no cenário nacional da mineração. Um dos passos 

foi dado, com a posse dos 14 membros da Câmara Setorial da Cadeia Produtiva Mineral, que a partir de 

agora, iniciam o trabalho de organização, revitalização, expansão e verticalização do setor no Estado. 

Em setembro, ocorreu a eleição do Conselho Superior do MS Competitivo e o presidente da Federação 

do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (Fecomércio-MS), Edison Araújo, foi reconduzido ao cargo de 

presidente pelo triênio 2017-2020. Durante a reunião, também foi aprovada a filiação do Sistema OCB/

MS, que utiliza os critérios de excelência na gestão como referência, uma vez que desenvolve um traba-

lho estruturado com as cooperativas, por meio do PDGC - Programa de Desenvolvimento de Gestão de 

Cooperativas.

Ao todo, foram mais de 128 eventos e reuniões com demais instituições e órgãos públicos com a presença 

da OCB/MS.

Hoje, a Casa do Cooperativismo marca presença em fóruns e instituições que debatem questões 

relacionadas a todas as cooperativas, não importa o seu porte, o ramo ao qual pertençam ou a região na 

qual se encontrem. Entendemos que somos todos aprendizes num mundo em constante mudança, o que 

exige agilidade na resolução de problemas.

Objetivos Finalísticos

A OCB/MS representa as Cooperativas dentro e fora do estado, a 
instituição trabalha diariamente para estreitar laços com os três 

poderes e os demais setores da sociedade.
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Objetivos Finalísticos

Objetivo 4

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

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

O cooperativismo tem uma mensagem poderosa para passar ao mundo. Podemos falar, com conheci-

mento de causa, sobre economia colaborativa, sustentabilidade, horizontalidade e justiça social – con-

ceitos com os quais trabalhamos há mais de um século, mas que somente agora começam a ganhar 

destaque na pauta política e social. 

A OCB/MS anualmente mobiliza dirigentes e colaboradores das cooperativas sul-mato-grossenses a parti-

ciparem de eventos promovidos pelo Sistema OCB/MS ou por outras instituições, cujo objetivo seja o de 

debater e apresentar cenários econômicos e sociais atuais e futuros, que tenham impacto no setor coope-

rativista. Dentre os eventos de 2017 podemos destacar o V Seminário de Líderes.

O evento teve como objetivo ampliar o acesso das cooperativas à formação em gestão cooperativista, lide-

rança e gestão de pessoas, alinhada as suas reais necessidades, com foco na eficiência e na competitivi-

dade. E foi prestigiado por lideranças do setor e autoridades, dentre elas Karla Tadeu Duarte de Oliveira, 

gerente geral do Sescoop.

Objetivo 5

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

Fomentar, produzir e disseminar conhecimento para o 
cooperativismo sul-mato-grossense.
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Pesquisa é preponderante para o desenvolvimento 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 “Desenvolvendo Negócios Inclusivos e Responsáveis: Cooperativas 

na Teoria, Política e Prática”. O pesquisador Professor Alessandro de Arruda, da ESAN/UFMS, é membro 

do Comitê Científico e da Comissão Organizadora do Encontro.

Mato Grosso do Sul teve trabalhos selecionados para o encontro, inclusive entre os 50 melhores. Dois de-

les são: “Governança Corporativa e desempenho em cooperativas agropecuárias”, de Jean Carlos da Silva 

Américo e Silvia Morales de Q. Caleman e o outro “Governança cooperativa: as práticas de governança con-

sideram 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 - Universidade 

Federal do Mato Grosso do Sul.

Para identificar e disseminar boas práticas às co-

operativas sul-mato-grossenses a OCB/MS está 

promovendo e estimulando a realização de reuni-

ões de cooperativas por ramo. Nessas reuniões os 

assuntos tratados são específicos de cada ramo, 

possibilitando aos participantes a troca de experi-

ências de gestão e comerciais adotadas em suas 

cooperativas, contribuindo desta forma com a dis-

seminação de boas práticas e ainda em iniciativas 

de visitas de intercooperação. Em 2017 foram 

realizadas reuniões com as cooperativas agrope-

cuárias e de transporte. 

Cooperar para o conhecimento é espelhar nossa 

prática no que há de melhor no Brasil e no mundo, 

inspirando e compartilhando os aprendizados ad-

quiridos. Por isso, geramos conhecimentos sobre o 

cooperativismo, sobre os setores onde as cooperati-

vas atuam, e também sobre as normas e legislações 

aplicáveis. São estudos de mercado, pesquisas, re-

latórios e publicações criadas para levar a todos os 

brasileiros informações precisas e relevantes sobre 

o nosso modelo de negócios.

A Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), por intermédio de sua Agência de Desenvolvimen-

to, Inovação e Relações Internacionais (AGINOVA), firmou em abril, um protocolo de intenções com o Sis-

tema OCB/MS. Com assinatura do protocolo, a primeira ação a ser desenvolvida dentro de seu escopo, será 

a criação do Observatório das Cooperativas de Mato Grosso do Sul, projeto que abarcará diversas ações de 

promoção ao cooperativismo no Estado.

Objetivos Finalísticos

Encontro brasileiro de pesquisadores em 
cooperativismo. 

Identificar e disseminar 
boas práticas.

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

UFMS firma protocolo de intenções com Sistema OCB/MS. 
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Somos um modelo

nas relações em que
de negócio que acredita

todos ganham.

Acreditamos que é possível transformar o mundo em um lugar mais justo, feliz, equilibrado 
e com melhores oportunidades para todos. 
O movimento SomosCoop quer mostrar isso para todo mundo e promover engajamento 
à causa cooperativista. Nosso principal objetivo é conectar pessoas em torno de um 
único propósito, tornar o cooperativismo conhecido e reconhecido na sociedade. A gente 
já descobriu no cooperativismo um jeito diferente de fazer mais por nós mesmos e por 
todo mundo. Afinal, juntos, podemos ir mais longe.

somos.coop.br
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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.

O cooperativismo é um movimento feito por pesso-

as e para pessoas. Por isso, o Sistema OCB/MS faz 

questão de cuidar bem dos nossos colaboradores. 

Sabemos que se nossa equipe estiver feliz, ela cui-

dará melhor dos nossos cooperados – razão prin-

cipal da nossa existência. Dessa forma, estamos 

sempre investindo em capacitação e na qualidade 

do ambiente de trabalho, agregando valor à nossa 

prestação de serviços. 

Se o nosso maior objetivo é unir pessoas em coo-

perativas para alcançarmos juntos um futuro me-

lhor, nada mais óbvio do que fazer esse trabalho 

de dentro para fora. É dentro do Sistema OCB que 

acontece o verdadeiro trabalho em cooperação. 

Pessoas de diversas gerações e formações acadê-

micas, juntas, em prol de um objetivo maior: ser 

o exemplo de que a união faz a força e nos leva 

muito mais longe. 

Ao longo do ano, o Sistema OCB/MS promoveu ca-

pacitações que desenvolveram as competências e 

habilidades de seus colaboradores. Desde traba-

lhos em equipe, até capacitações individuais.

A cada dia nosso quadro vem crescendo e adqui-

rindo novos perfis, novas gerações, bem capazes 

de trabalhar pelo cooperativismo. Fechamos 2017 

com 23 colaboradores e 04 terceirizados. Temos 

uma baixa rotatividade (turnover), o que demons-

tra 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 trans-

formar 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. Fazemos isso, cientes de que os 

resultados alcançados refletem o trabalho e a de-

dicação de cada um. 
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Desenvolver os profissionais do Sistema, com ênfase em 
competências gerenciais e estratégicas.

PERFIL DOS COLABORADORES 

Percentual de colaboradores
por tempo de empresa

Percentual de colaboradores
por sexo

Percentual de colaboradores
por geração

Percentual de colaboradores
por escolaridade

Acima de 
20 anos

10 a 20 anos Geração Z

Pós-Graduação

6 a 10 anos
 incompletos

Geração Y

Graduação

3 a 6 anos 
incompletos

Masculino

Geração X

Ensino Médio

Menos de 
3 anos

Feminino

Baby 
Bommers

Ensino
Fundamental

43%

52%

9%

4%

9%

48%

21%

4%

17% 0%

57%

17% 70%

35%

14%

Objetivos de gestão
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Vamos

para um mundo melhor
erar

Preocupação com futuras gerações;
Inovação;
Pensamento holístico;
Senso de dono;
Sustentabilidade;
Cuidar importar-se;
Criatividade;
Liderando pelo exemplo;
Excelência;
Melhoria contínua.
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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.

Como cooperativistas, falamos para diferentes públicos. Falamos com quem nunca ouviu falar de coo-

perativismo e também com quem carrega no sangue o DNA das nossas cooperativas. Aos que ainda não 

nos conhecem, temos que falar do poder transformador da cooperação. Em como o cooperativismo é um 

modelo de negócio competitivo, íntegro e capaz de trazer felicidade às pessoas. 

Aos que já fazem parte de uma cooperativa, o enfoque é outro: levar informações atualizadas e aprofunda-

das sobre o nosso setor, no MS, no Brasil e no mundo. 

Um terceiro público muito especial são os gestores das cooperativas. Para eles, queremos fornecer análi-

ses estratégicas, manuais de boas práticas, cartilhas com informações cruciais para ajudá-los a alavancar 

a performance das nossas cooperativas, em seus diversos ramos. Entregamos também mapeamentos do 

cenário político e econômico que podem afetar os negócios do cooperativismo.

Objetivo 3

Segmentar os públicos e os instrumentos de 
comunicação.

Garantir comunicação frequente e ágil com os seus 
públicos.

Em tempos de internet, com a febre das redes sociais, as notícias circulam numa velocidade nunca antes 

vista. E elas chegam de lugares diferentes, com opiniões antagônicas, abordando uma infinidade de as-

suntos. Por isso, é um desafio manter uma comunicação frequente, ágil e acima de tudo que interesse aos 

nossos diferentes públicos.
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Objetivos de gestão

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

A relação com a imprensa tem um papel funda-

mental no fortalecimento de imagem do Sistema 

OCB/MS e na divulgação dos benefícios do coo-

perativismo. Pensando nisso, temos intensificado 

esse relacionamento com formadores de opinião 

da grande mídia a partir de um trabalho de asses-

soria de imprensa contínuo.

Mídia espontânea é fundamental para a difusão 

da doutrina e dos valores do cooperativismo junto 

à sociedade. Em 2017, tivemos mais de 1.000 

matérias publicadas pelos veículos de Mato Gros-

so do Sul.

Para se ter uma comunicação frequente e ágil com 

seus públicos, uma das necessidades básicas é se 

ter um cadastro confiável de seus clientes. Pen-

sando nisto, o Sistema OCB/MS aderiu ao SINAC, 

um sistema de cadastro desenvolvido pelo Sistema 

OCB, possibilitando assim um acesso centralizado 

aos dados gerais, de governança e estrutura de ne-

gócios das cooperativas registradas na OCB/MS.

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

possível. 

Temos diversos meios de comunicação, um deles é o Boletim Eletrônico, produzido semanalmente e en-

viado a mais de 3 mil e-mails incluindo cooperados, cooperativas, colaboradores, jornalistas e entidades, 

com notícias do cooperativismo no Brasil e no MS.

Conselheiros e dirigentes recebem mensalmente o nosso relatório de atividades que apresenta centenas de 

ações realizadas para fomentar o crescimento do cooperativismo.

Há mais de 10 anos é produzido o MS Cooperativo, nosso informativo impresso que retrata o cooperativis-

mo em nosso Estado e seus diferenciais. Em 2017 foram 3 edições, com mais de 100 reportagens.

Não podíamos ser apenas offline, estamos na rede através do nosso site institucional que recebe milhares 

de acessos por mês, que traz matérias sobre o cooperativismo, informações institucionais, capacitações, 

programas etc. Além do site, também temos presença digital através das redes sociais, com perfis atuali-

zados diariamente e tendo interatividade com a sociedade. 

MS já é Coop! Muita gente por aí ainda não se deu conta de que boa parte daquilo que consome – desde 

serviços até produtos de primeira necessidade ou itens de alto valor agregado – foi produzido, transportado 

ou comercializado por uma cooperativa. Isso quer dizer que bem antes do sol nascer, já tem cooperado 

trabalhando duro para alimentar, vestir e facilitar a vida de milhares de famílias brasileiras. Por isso, foi 

lançado o movimento SomosCoop, no qual os colaboradores do Sistema OCB/MS participaram da mobi-

lização através de videoconferência com o Brasil todo. Nós também estamos propagando a campanha e 

utilizando a marca em todas as nossas peças.
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Objetivos de gestão

Objetivo 4

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

Intensificar a articulação para busca de parcerias e 
patrocínios.

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

Para mitigar a inadimplência de cooperativas registradas na OCB/MS, atuamos de forma proativa identifi-

cando as cooperativas que estejam com pendências. 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. 

O Sistema OCB/MS está sempre presente 

apoiando diversos eventos. Um deles é o Showtec, 

promovido pela Fundação MS, na qual a OCB/MS 

é uma das instituições mantenedoras. Pesquisa 

científica, empreendedorismo rural e adesão a 

novas tecnologias, estes foram os principais pontos 

destacados por lideranças políticas e rurais durante 

o Showtec 2017, realizado em Maracaju, com 

a participação de mais de 300 pessoas. Sendo 

considerada uma das principais feiras do setor no 

Brasil. 

Em abril, apoiamos o “30º Encontro de Tecnologias 

para Pecuária de Corte” promovido pelo Sindicato 

Rural de Campo Grande. No mesmo mês também 

participamos do “Seminário de Desenvolvimento 

Local”, promovido pelo Governo de MS (por meio 

do PROPEQ – Programa Estadual de Apoio aos 

Pequenos Negócios), Sebrae/MS e UCDB.

Em maio participamos da “XI Feira de Negócios da 

UCDB”, promovida pelos cursos de Administração 

e Ciências Contábeis da Universidade Católica Dom 

Bosco (UCDB). A feira trouxe exposições de produtos 

em 32 estandes, com shows musicais e palestras. 

Dando continuidade a eventos do ramo agro, 

apoiamos a 53ª Expoagro, considerada a maior 

feira agropecuária do Mato Grosso do Sul. A 

exposição reuniu autoridades nacionais, estaduais 

e municipais, representantes de entidades e 

produtores rurais de todo o Estado. 

Como todos os anos, participamos do “20º 

Encontro Técnico do Leite”, do Sindicato Rural 

de Campo Grande, que este ano reuniu mais de 

250 produtores. O nosso trabalho institucional é 

de extrema importância ao nosso sistema, que é 

reforçado apoiando e participando de eventos como 

estes.
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Projetos em parceria com Sescoop/MS

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 Cooperativa.

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

PROGRAMA DE ORIENTAÇÃO COOPERATIVISTA - POC

Promover a educação cooperativista nas cooperativas e 
comunidades.

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

teressados em saber mais sobre a doutrina, princípios, valores e características de uma sociedade coo-

perativista. 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 cultura cooperativista. 

Cooperativa da Carne: reunião define os próximos 
passos em Campo Grande.

As discussões sobre a criação da Cooperativa da Carne em Mato Grosso do Sul avançaram em 2017. O 

ciclo de palestras e apresentação de estudos de viabilidade econômica fi zeram parte da programação que 

reuniu pecuaristas, pesquisadores e representantes de entidades ligadas ao setor, na sede do Sindicato 

Rural de Campo Grande, com o apoio do Sistema OCB/MS.
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Projetos em parceria com Sescoop/MS

Qualificar dirigentes e cooperados em gestão 
cooperativista.

Em 2017 foram desenvolvidos diversos projetos 

que contemplaram dirigentes e cooperados, como 

o Formando e Desenvolvendo Líderes que, congre-

gou diversas ações como Seminário de Líderes e 

Cursos de Coach e Liderança. Dirigentes e coope-

rados puderam participar de palestras e congres-

sos pelo país para aprimorar o conhecimento, um 

deles foi o HSM Leadership Innovation, em maio, 

em São Paulo.

Também ocorreu a capacitação em Lisboa através 

da Fecoop CO-TO, que está investindo em forma-

ção. Representantes das unidades participaram 

da capacitação da Universidade Católica de Lis-

boa que visou proporcionar uma formação de alta 

qualidade, relevante e atualizada em Gestão e Li-

derança.

Conselheiros do Sescoop/MS participaram do 

World Coop Management, congresso elaborado 

para profissionais que buscam manter-se atuali-

zados sobre os conceitos e estratégias de atuação 

nos negócios do setor. O encontro está entre os 

mais importantes do segmento cooperativista do 

país, ocorreu em outubro, no Espaço de Eventos 

Unimed BH, em Belo Horizonte.

Também em outubro, em São Paulo, ocorreu o 

Crescimentum Leadership Summit, um evento 

anual que reúne os mais conceituados profissio-

nais do Brasil e do mundo, para compartilhar co-

nhecimento e as mais modernas e inovadoras abor-

dagens que influenciam transformações no mundo 

corporativo. A cada ano keynotes de renome inter-

nacional e um poderoso line-up de profissionais, 

consultores, professores e pessoas inspiradoras se 

reuniram a fim de desconstruir e reconstruir para-

digmas que impulsionem líderes e organizações a 

alcançar resultados extraordinários. Em 2017, o 

tema foi Cultura Organizacional e Liderança.

Em novembro, cooperativistas participaram do HSM 

2017, um encontro que proporciona momentos de 

protagonismo para o desenvolvimento da liderança, 

por meio de conteúdos e experiências de aprendiza-

gem que aprimoram e atualizam seus conhecimen-

tos em temas essenciais para a carreira e negócio. 

O Sistema OCB/MS também promoveu seus pro-

gramas de capacitação continuada, como o MBA 

em Gestão de Cooperativas, duas turmas do For-

macoop (Campo Grande e Dourados) como também 

duas turmas do Programa de Líderes nas mesmas 

cidades, além do Programa de Formação de Presi-

dentes de Cooperativas, Programa de Formação de 

Conselheiros do Ramo Agro e Crédito.

Também foram realizadas ações descentralizadas 

com cooperativas do ramo agropecuário, crédito e 

saúde.
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Projetos em parceria com Sescoop/MS

Programa Aprendiz Cooperativo

Em 2016, foi lançado o Programa “Aprendiz Co-

operativo: Auxiliar Administrativo” que foi estru-

turado pelo Sescoop 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 aprendiza-

gem, os jovens terão a oportunidade de conhecer a 

estrutura e o funcionamento de uma cooperativa, 

vivenciar a doutrina do cooperativismo e descobrir 

que o programa contribuirá para a construção de 

sua trajetória de vida. 

Em 2017 foram capacitados 91 jovens aprendizes 

em todo o Estado em 19 cooperativas. O programa 

está formatado em 02 módulos: teórico (básico e 

específi co) e prático. A carga horária teórica foi 

oferecida nas dependências da unidade do Sis-

tema OCB/MS, totalizando uma carga horária de 

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

500 horas, distribuídas ao longo de 16 meses entre 

os anos de 2016 e 2017.

Neste mesmo ano, foi lançada uma turma em Navi-

raí, com carga horária de 1000 horas, somando prá-

tica na cooperativa e teoria em sala de aula, aten-

dendo 5 cooperativas na região.

Os demais cursos são realizados em parceria com 

SENAI, SENAC, CIEE e Instituto Mirim de Bata-

guassu.

Os municípios atendidos com aprendizagem são: 

Campo Grande, Maracaju, Dourados, Caarapó, Nova 

Andradina e Naviraí.

O Fórum Estadual de Aprendizagem Profi ssional de 

Mato Grosso do Sul realizou a 2ª Feira de Aprendi-

zagem, em julho, para conscientização das empre-

sas que ainda possuem vagas de aprendizes a serem 

preenchidas.

Ainda teve o objetivo de proporcionar a comunicação 

entre essas empresas e as entidades responsáveis 

pelos cursos de formação dos aprendizes.

Preparar e desenvolver atuais e novas lideranças nas 
cooperativas.

Este ano aconteceu o Programa de Formação de Presidentes de Cooperativas, que teve início em junho 

de 2017 e reuniu presidentes das principais cooperativas do Mato Grosso do Sul. Durante o programa, os 

executivos tiveram a oportunidade de aprimorar suas competências de liderança no segmento.
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Projetos em parceria com Sescoop/MS

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 constante para 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 For-

mação 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 estraté-

gica que os auxilie na construção dos novos cenários cooperativos, assim como, fortalecer conhecimentos 

sobre as atribuições e responsabilidades dos conselhos e de seus membros.

Programa de Desenvolvimento da Gestão das 
Cooperativas (PDGC)

Disseminar as boas práticas de governança em 
cooperativas.

EM BUSCA DA EXCELÊNCIA DA GESTÃO

O Programa Nacional de Desenvolvimento da Ges-

tão das Cooperativas (PDGC), em seu primeiro 

questionário, verifica o grau de conformidade da 

cooperativa em relação à legislação e aos mode-

los de gestão esperados para o setor. O segundo 

avalia o nível de maturidade da estrutura de go-

vernança. Concluída a autoavaliação, a coope-

rativa recebe um relatório com os pontos fortes 

e as oportunidades de melhoria. 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 tra-

balha com uma metodologia reconhecida nacional 

e internacionalmente por sua capacidade de au-

mentar a qualidade de gestão e a competitividade 

de organizações públicas ou privadas. Estamos fa-

lando do Modelo de Excelência da Gestão® (MEG) 

da Fundação Nacional da Qualidade (FNQ), que foi 

adaptado à realidade e à linguagem das cooperati-

vas brasileiras pelo Sescoop. Vale destacar: mais 

de 1.200 cooperativas brasileiras participaram do 

PDGC desde sua criação, em 2012. 

O Sistema OCB/MS engajado em apresentar ferra-

mentas eficientes de gestão, promoveu o Seminário 

de Excelência em Gestão, que teve como objetivo 

orientar os participantes a fazerem uma autoavalia-

ção da cooperativa baseado no Modelo de Excelên-

cia em Gestão (MEG) para responderem o questio-

nário do PDGC de forma mais assertiva; instruir os 

participantes na realização de um Plano de Melho-

rias de Gestão de suas cooperativas, identificando 

prioridades de implementação a partir das estraté-

gias da organização.
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Projetos em parceria com Sescoop/MS

Programa de Desenvolvimento Econômico-Financeiro 
(GDA)

Avaliar permanentemente o desempenho das cooperativas 
para identificar necessidades de apoio em formação e 
qualificação profissional.

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 desem-

penho 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 Desenvolvi-

mento Econômico-Financeiro (GDA). 

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

perativas 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 facilita 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 in-

formações do sistema forem consolidadas em âmbito nacional, conseguiremos traçar, pela primeira vez, 

um panorama geral do cooperativismo brasileiro. E com base nos indicadores gerados poderemos ajudar 

as cooperativas a escolher os melhores caminhos para crescer.
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Projetos em parceria com Sescoop/MS

O que dá para fazer com os dados do GDA?

Promover e apoiar práticas de saúde e segurança 
no trabalho.

• 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 

atuação; 

• 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.

Em 2017, diversos cursos e eventos na área da saúde e segurança no trabalho e de qualidade de vida 

foram promovidos e apoiados pelo Sistema OCB/MS, através de ações descentralizadas.

Cursos de NR e de assuntos como Ventilação Mecânica, Urgência e Emergência, Reanimação Neonatal, 

Reanimação do Prematuro em Sala de Parto, Curso de Atualização Técnica de Procedimento em Enferma-

gem, Curso de Cuidados com Paciente Crítico para Enfermeiros, dentre outros. 

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

Incentivar a adoção de estilo de vida saudável pelas 
cooperativas.

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

trabalhadores em cooperativas, o Sistema OCB/MS realizou, em parceria com as cooperativas, uma série 

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

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

empregados 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 participa-

tivos que buscam benefícios para a qualidade de vida e também melhorias sociais aos colaboradores das 

cooperativas de seus familiares, bem como da comunidade. Diversas atividades são oferecidas através de 

diferentes estratégias.
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Programa de Responsabilidade Social

Projetos em parceria com Sescoop/MS

Promover a cultura da cooperação. Esse objetivo se 

torna realidade a partir da inserção de uma propos-

ta educacional construída a partir dos princípios e 

valores do cooperativismo e da prática da coopera-

ção. O Programa Cooperjovem tem abrangência na-

cional, 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 professores e alunos de 

todo o ensino fundamental, com a intenção de dis-

seminar 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, responsabi-

lidade, democracia, igualdade e equidade, honesti-

dade e ajuda mútua. O Programa Cooperjovem é de-

senvolvido pelo Sescoop/MS desde o ano de 2001. 

Atualmente trabalha em parceria com 19 escolas, 

com a parceria de 10 cooperativas, envolvendo 

aproximadamente 8 mil alunos e 577 professores 

diretos e indiretos.

Foram realizadas visitas de acompanhamento de 

projetos em 16 escolas, formação inicial para in-

gresso de uma escola na cidade de Rochedo e ainda 

circuito de teatro em 08 escolas com a peça “O 

menino que cooperava”.

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 benefi ciadas 22 crianças de comuni-

dades 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 crian-

ças através do esporte, teve início em outubro 

de 2016 e se estendeu até outubro de 2017. 

Projeto PIPA

O projeto tem como objetivo promover a inclu-

são social por meio de atividades educativas 

como: implantação de bibliotecas, aulas de 

dança e música, palestras e aulas de informá-

tica. Em 2017 foram benefi ciados 16 jovens 

carentes, menores, que receberam aulas gra-

tuitas de informática voltadas à manutenção 

de computadores, bem como uso do pacote 

offi ce e de outros softwares.  
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Projetos em parceria com Sescoop/MS

Ser cooperativista é muito mais do que fazer par-

te de uma cooperativa. É quase um estado de es-

pírito, 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 éti-

ca, 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 ajuda mútua e volunta-

riado. 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 

pessoas. E o Dia C – Dia de Cooperar – é exa-

tamente isso: uma experiência que traz os valo-

res 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.

Números oficiais do Dia C - 2017
no Mato Grosso do Sul
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Projetos em parceria com Sescoop/MS

Complexo Aquático do 
Parque Tarsila do Amaral 

Arrecadação de latas
 de leite

Em agosto, no Parque Tarsila do Amaral, foi 

reinaugurado o complexo aquático. A revita-

lização das piscinas foi uma solicitação feita 

pela comunidade durante a realização do Dia 

C – Dia de Cooperar. Todos os anos, as coope-

rativas deixam um legado no parque que re-

cebe a celebração do Dia C - Dia de Cooperar.

Os ingressos para a palestra com Leandro Kar-

nal durante a “XI Semana do Cooperativismo” 

produziram uma doação de mais de 700 latas 

de leite em pó que benefi ciaram três institui-

ções da Capital.

O Sistema OCB/MS apoiou a campanha da TV 

Morena “Aquece MS” e foi um ponto de cole-

ta. A campanha arrecadou mais de 4 tonela-

das de roupas e cerca de 22 instituições foram 

benefi ciadas.

Natal da Cooperação é uma campanha tradi-

cional do sistema cooperativista de MS que 

visa incentivar a prática da responsabilidade 

social nas cooperativas, destacando a impor-

tância da cooperação entre os dirigentes, coo-

perados, funcionários e comunidade em geral 

onde as cooperativas estão inseridas. Em 2017 

a campanha adotou outra forma de trabalho, 

que foi a adoção de cartinhas.  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 com-

prometimento com uma visão responsável que 

busca o equilíbrio social e a interação ética 

com a comunidade. Neste ano foram atendi-

das 195 cartinhas, de 11 entidades, envolven-

do 11 cooperativas.
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Dia da Criança Saudável

Em comemoração ao Dia da Criança, a Unimed 

Campo Grande, com o apoio do Sistema OCB/

MS, realizou a 2ª edição do “Dia da Criança 

Saudável”. A ação foi gratuita, aberta ao pú-

blico infantil, no Parque das Nações Indígenas 

– no redondo, próximo ao lago.

Projetos em parceria com Sescoop/MS

XI Semana do 
Cooperativismo

Em junho, a cidade de Dourados recebeu a 

abertura da “XI Semana do Cooperativismo”, 

que foi promovida pelo Sistema OCB/MS em 

comemoração ao Dia Internacional do Coope-

rativismo. O evento contou com a presença do 

Governador de MS, Reinaldo Azambuja, além 

de autoridades, lideranças cooperativistas e 

políticas, que foram recebidas pelo Presidente 

do Sistema OCB/MS, Celso Régis e reuniu cer-

ca de 1.100 pessoas.

XXIII Ticoop

O Ticcop - Torneio de Integração Cooperativista 

ocorreu em junho, em Dourados e reuniu cer-

ca de 700 atletas em 18 modalidades distin-

tas. O torneio fez parte da programação da “XI 

Semana do Cooperativismo”, promovida pelo 

Sistema OCB/MS em comemoração ao Dia In-

ternacional do Cooperativismo.

Palestra com Leandro 
Karnal 

Ainda contemplando a programação da “XI Se-

mana do Cooperativismo”, o Sistema OCB/MS 

promoveu a palestra “Desafio: ética, mudan-

ças e oportunidades” com o historiador Lean-

dro Karnal. Cerca de 700 pessoas assistiram 

o painel e fizeram uma análise da sua própria 

conduta e como isso se reflete na sociedade.
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Projetos em parceria com Sescoop/MS

O aumento de 20% do número de eventos em relação a 2016, deve-se ao lançamento de novos progra-

mas do Sescoop/MS. Em 2017 tivemos a inclusão de outros programas na grade do Sescoop/MS como o 

CoopLab em substituição do Formacoop com 160h na cidade de Dourados; o Programa de Formação de 

Presidentes com 144h e a abertura do Programa de Desenvolvimento de Líderes na cidade de São Gabriel 

do Oeste. Vale lembrar que nesses números não estão inclusos as atividades da Promoção Social.

Em 2018 tivemos o início do Programa de Gestão Executiva em Finanças com 144h e teremos o início 

no segundo semestre de mais uma turma do Programa de Formação de Conselheiros – Ramo Crédito, com 

160h.

Relatório de 
atividades 
Sistema OCB/MS
2014

Relatório de 
atividades 
Sistema OCB/MS
2015

Relatório de 
atividades 
Sistema OCB/MS
2016

Relatório 
de Atividades
2015
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ATIVO 2017 2016
CIRCULANTE
Bancos (nota 4) 22.180 28.154
Aplicações financeiras (nota 4) 3.133.030 2.803.720
Créditos e Valores a receber (nota 5) 0 4.000
Despesas antecipadas (nota 6) 1.784 1.586
Total do ativo circulante 3.156.994 2.837.460

NÃO CIRCULANTE
Investimento(nota 7) 0 97
Imobilizado (nota 8) 1.073.914 802.595
Intangível (nota 9) 3.730 3.730
Total do ativo não circulante 1.077.644 806.422

TOTAL DO ATIVO 4.234.638 3.643.882

PASSIVO 2017 2016
CIRCULANTE
Fornecedores  (nota 10) 9.874 5.983
Valores a pagar (nota 11) 3.420 5.789
Encargos e Consig Terceiros Recolher(nota 12) 3.384 11.231
Folha de Pagamento (nota 13) 10.155 20.083
Provisões (nota 14) 47.808 42.681
Outras Obrigações (nota 15) 0 1.868
Total do passivo circulante 74.641 87.635

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 e 2016
(Valores expressos em reais)

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 e 2016
(Valores expressos em reais)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

PATRIMÔNIO SOCIAL (nota 16)
Superávit  acumulado 3.556.247 3.126.340
Superávit do exercício 603.750 429.907
Total do patrimônio social 4.159.997 3.556.247
TOTAL DO PASSIVO 4.234.638 3.643.882

Sindicato e Organização das Cooperativas 
Brasileiras no Mato Grosso do Sul
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2017 2016
RECEITA OPERACIONAL 1.341.776 1.229.974
Taxa de Manutenção 337.206 329.524
Contribuição Cooperativista 731.489 657.672
Taxa de Registro 187 2.288
Contribuição Sindical 272.894 240.490

(DESPESAS)/ Receitas operacionais -1.006.109 -1.108.959
Despesas C/ Pessoal -587.259 -624.514
Despesas c/ Utilidades e Serviços -971.743 -1.065.841
Despesas Tributárias -9.090 -6.458
Outras receitas operacionais (nota 17) 561.983 587.854

Resultado financeiro líquido (nota 18) 268.083 308.892

RESULTADO DO EXERCÍCIO 603.750 429.907

DEMONSTRAÇÕES DAS RECEITAS E DESPESAS PARA OS  EXERCÍCIOS

FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E 2016

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

(Valores expressos em reais)

Sindicato e Organização das Cooperativas 
Brasileiras no Mato Grosso do Sul

SUPERAVIT SUPERAVIT
ACUMULADO 2017

SALDO ACUMULADO DE SUPERAVIT EM 31/12/2015 3.126.340 3.126.340
SUPERAVIT EXERCÍCIO 2016 429.907 429.907
SALDOS ACUMULADOS DE SUPERAVIT EM 31/12/2016 3.556.247 3.556.247
SUPERÁVIT EXERCÍCIO 603.750 603.750
SALDOS ACUMULADOS DE SUPERAVIT EM 31/12/2017 3.556.247 603.750 4.159.997

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis.

                   

 FINDOS  EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E 2016

DEMONSTRAÕES  DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL PARA OS EXERCÍCIOS 

(Valores expressos em reais)

TOTAL
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Sindicato e Organização das Cooperativas 
Brasileiras no Mato Grosso do Sul

2017 2016

Fluxo de caixa proveniente das operações

Superavit do exercício 603.750              429.907                     

Ajustes para reconciliar o superavit do exercício 
com recursos provenientes de atividades operacionais

Depreciação 87.688                73.631                       

Baixa de ativo imobilizado -                      312                            

691.438              503.850                     

Aumento / (Redução) nos ativos

Outros créditos 4.000                  (4.000)                        

Despesas pagas antecipadamente (197)                    (325)                           

3.803                  (4.325)                        

(Redução) / Aumento nos passivos

Contas a pagar (6.325)                 (12.466)                      

Salários, encargos sociais e imposto a pagar (9.927)                 (1.248)                        

Provisões trabalhistas e outras 5.126                  (1.457)                        

Outras obrigações (1.868)                 1.053                         

(12.994)               (14.119)                      

Recursos líquidos gerados nas atividades operacionais 682.247              485.406                     

Fluxo de caixa utilizado nas atividades de investimento

Investimento 97                       (45)                             

Adições ao ativo imobilizado (359.008)             (54.562)                      

Recursos líquidos utilizados nas atividades de investimento (358.911)             (54.607)                      

Aumento do caixa e equivalentes de caixa 323.336              430.799                     

Caixa e equivalentes de caixa

No início do exercício 2.831.874           2.401.074                  

No final do exercício 3.155.210           2.831.873                  

Aumento do caixa e equivalentes de caixa 323.336              430.799                     

(Valores expressos em reais)

Demonstrações dos fluxos de caixa para os Exercícios findos em
      31 de dezembro de 2017 e de 2016
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NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DOS
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E 2016

1- CONTEXTO OPERACIONAL 

2- APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 

3- PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

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 Grasso do Sul, conforme art. 105 da Lei 5.764/71, é sociedade  
civil  sem fi ns lucrativos, constituída no dia 07 de junho de 1979, fi liada  à Organização das Cooperativas Brasileiras - OCB, 
com fi nalidade  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. 

As demonstrações contábeis foram  elaboradas, de forma comparada,  quanto aos exercícios de 2017 e 2016, em  consonância 
aos Princípios Fundamentais de Contabilidade e procedimentos contábeis asentidades sem fi ns lucrativos, obediência as  
Leis 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; d) Demonstração do Fluxo de Caixa.” 

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 fi xado 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 perdas.       
      
d) RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES E MANUTENÇÃO         
Provenientes da Contribuição Cooperativista, Taxa de Manutenção e da Contribuição Sindical dos vários ramos do coopera-
tivismo Sul-mato-grossense, conforme a Lei nº 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 traba-
lhista pelo regime de competência.           
 
f) PROVISÃO DE CONTINGÊNCIAS 
Até a data deste balanço não há contra a entidade contingências passivas de natureza fi scal, tributária ou trabalhista a 
serem registradas.

Sindicato e Organização das Cooperativas 
Brasileiras no Mato Grosso do Sul
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4-  DISPONIBILIDADES 2017 2016
Banco c/ Movimento:
Banco do Brasil conta 7015-7 7.544 9.268
Caixa Econômica Federal         5.385 1.567
Bansicredi                                9.251 17.319
Total                                         22.180 28.154

Banco a Curto Prazo:
Banco do Brasil S/A INV 0 2.354
Caixa Econômica Federal         1.018.492 685.482
Bansicredi Fundos de Investimento 500.597 642.871
Bansicredi Renda Fixa 1.613.940 1.473.013
Total                                         3.133.030 2.803.720

5- CRÉDITOS 2017 2016
Contribuições Cooperativistas - OCB 0 4.000
Total 0 4.000

6- DESPESAS ANTECIPADAS 2017 2016
Seguros a Apropriar 1.784 1.586
Total 1.784 1.586

7- INVESTIMENTO 2017 2016
Bansicredi conta 16913-7 0 97
Total 0 97

8- IMOBILIZADO 2017 2016
Terrenos 221.824 221.824
Prédios 836.920 490.275
Mobiliário 216.688 213.468
Veículos 110.000 110.000
Máquinas e Equipamentos 123.026 118.376
Equipamentos de Informática 38.792 34.298
Depreciação acumulada -473.335 -385.646
Total 1.073.914 802.595

9 - INTANGIVEL 2017 2016
Direito Uso Telefone 3.730 3.730
Total 3.730 3.730

10- FORNECEDORES 2017 2016
Fornecedores PJ 9.874 5.983
Total 9.874 5.983

11- VALORES A PAGAR 2017 2016
Valores a Pagar PJ 3.420 5.789
Total 3.420 5.789

12- ENC E CONSIG TERC A RECOLHER 2017 2016
Consignações de Terceiros 3.384                               6.707                     
Encargos sobre Terceiros 0 4.524
Total 3.384 11.231

13- FOLHA DE PAGAMENTO 2017 2016
Enc Consig e Impostos FOPAG a Recolher 10.155                             20.083                   
Total 10.155                             20.083                   

14- PROVISÕES 2017 2016
Provisões sobre FOPAG 47.808                             42.681                   
Total 47.808 42.681

15- OUTRAS OBRIGAÇÕES 2017 2016
Receitas de Contribuições a repassar -                                  1.868                     
Total 1.868

16- PATRIMÔNIO SOCIAL 2017 2016
Patrimônio Social Acumulado 3.556.247                        3.126.340              
Superávit do Exercício 603.750 429.907
Total 4.159.997 3.556.247
O Patrimônio Social é composto substancialmente de superávit e ou déficit acumulados nos exercícios.
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17- OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 2017 2016
Serviços Educacionais 314.196                           313.711                 
Serviços Contribuições Cooperativistas 146.298                           131.534                 
Semana do Cooperativismo /Dia C (inscriçoes) 33.110                             -                         
Termo de parceria Sescoop/MS -Projeto Pipa -                                  355                        
Convênio Recursos ADM Superior EU 60.000                             60.000                   
Indenizações (sinistro - raio no prédio) 5.178                               -                         
Recuperação Despesas 3.201                               82.254                   
Total 561.983                           587.854                 

18- RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO 2017 2016
Receitas de Aplicações Financeiras 273.846                           313.216                 
Despesas Financeiras (5.763)                             (4.324)                    
Total 268.083                           308.892                 

19- SEGUROS Início Término Seguradora Valor do prêmio
Descrição do Bens (apólice)
Honda City 2013/2013 23/06/2017 23/06/2018 HDI seguros
Placa NSB 0051 nº01.102.431.014827 2.436,80
Honda City 2013/2013 15/04/2017 15/04/2018 Mapfre Seguros
Placa NSB 0049 nº 3355/0530865/31 2.025,21
Imóvel constante do 05/03/2017 05/03/2018 Mapfre Seguros
endereço sede nº 3352/0008987/18 2.678,36

 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.
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PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os membros do Conselho Fiscal, abaixo assinados, de conformidade com o 

artigo 30 do Estatuto Social desta Organização, tendo procedido ao exame 

dos Demonstrativos Contábeis do exercício fi ndo em 31 de dezembro de 

2017, vêm pelo presente parecer, declarar que encontraram tudo em perfei-

ta 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, 23 de fevereiro de 2018.

HERBERTO CRISTOVAM DIAS GOMES           

   FLODOALDO ALVES DE ALENCAR

            

DORIVAL MARTINS ROMERA

Demonstrações Financeiras
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RECEITAS 2018 2017

ORDINÁRIAS
136.000              240.000            
775.000              650.000            
340.000              320.000            

1.000                  1.000                
330.000              300.000            

1.582.000           1.511.000         

EXTRAORDINÁRIAS
250.000              210.000            
60.000                60.000              

310.000              270.000            

1.892.000 1.781.000

DESPESAS

ORDINÁRIAS
555.000              329.000            
140.000              174.000            
250.000              160.000            
136.000              240.000            
673.000              746.000            
10.000                7.000                
8.000                  5.000                

1.772.000           1.661.000         

120.000              120.000            
120.000              120.000            

1.892.000           1.781.000         

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA COMPARADA 2018 E 2017

Previsão Orçamentária aprovada em AGE do dia 27 de novembro de 2017

Financeiras

Total

Total
Patrimônio
EXTRAORDINÁRIAS

TOTAL DAS DESPESAS

Pessoal
Administrativa
Institucionais
Sindical
Serviços Terceiros
Tributárias

De Registro

Total
Atividades Educacionais 

TOTAL DAS RECEITAS

Total
Receita de Convênio
Receita de Aplicações

Contribuição Sindical
Contribuição Cooperativista
De Manutenção 

RECEITAS 2018 2017

ORDINÁRIAS
136.000              240.000            
775.000              650.000            
340.000              320.000            

1.000                  1.000                
330.000              300.000            

1.582.000           1.511.000         

EXTRAORDINÁRIAS
250.000              210.000            
60.000                60.000              

310.000              270.000            

1.892.000 1.781.000

DESPESAS

ORDINÁRIAS
555.000              329.000            
140.000              174.000            
250.000              160.000            
136.000              240.000            
673.000              746.000            
10.000                7.000                
8.000                  5.000                

1.772.000           1.661.000         

120.000              120.000            
120.000              120.000            

1.892.000           1.781.000         

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA COMPARADA 2018 E 2017

Previsão Orçamentária aprovada em AGE do dia 27 de novembro de 2017

Financeiras

Total

Total
Patrimônio
EXTRAORDINÁRIAS

TOTAL DAS DESPESAS

Pessoal
Administrativa
Institucionais
Sindical
Serviços Terceiros
Tributárias

De Registro

Total
Atividades Educacionais 

TOTAL DAS RECEITAS

Total
Receita de Convênio
Receita de Aplicações

Contribuição Sindical
Contribuição Cooperativista
De Manutenção 

Sindicato e Organização das Cooperativas 
Brasileiras no Mato Grosso do Sul
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