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Editorial

Expediente

Os próximos meses serão primordiais 
para a nossa sociedade, em breve tere-
mos eleições, momento ímpar de decidir 
o futuro do nosso País. Vivemos um mo-
mento em que é necessário fazer uma 
grande mudança, uma revolução na ges-
tão pública. E por isso, o povo brasilei-
ro precisa ser o protagonista e escolher 
quem melhor pode representá-lo. Essas 
eleições são cruciais, pois vão impactar 
os próximos 50 anos do Brasil.

Mesmo diante dessas turbulências políti-
cas que impactaram nossa economia, o 
cooperativismo como um todo teve um 
crescimento importante. Apesar das ad-

Movimento SomosCoop
tem websérie

Inspirar e motivar a sociedade a conhecer o 
cooperativismo, o jeito mais humanizado de 
cuidar das pessoas e de gerar resultados fi-
nanceiros, ao mesmo tempo. Este é o objeti-
vo da websérie SomosCoop, um movimento 
iniciado pelo Sistema OCB e suas unidades 
estaduais, com a intenção de mobilizar os co-
operados brasileiros em torno do orgulho de 
ser cooperativista, além de estimular a prática 
da cooperação.

A ideia da websérie é apresentar, em vídeos 
curtos para a internet, exemplos de histórias 
de vidas transformadas a partir do cooperati-
vismo, ressaltando tanto os valores quanto os 
benefícios desse modelo de negócio, que já 
mostrou que cooperar vale a pena.

Em Mato Grosso do Sul todos os colabora-
dores participaram de uma videoconferência 
sobre o movimento e todo o prédio da Casa 
do Cooperativismo foi sinalizado com a nova 
padronagem do SomosCoop.

Confira todos os episódios no site e redes so-
ciais!

Taxistas cooperativistas se capacitam e desenvolvem 
o Movimento NOVOTAXI
Diante da forte competição de operações com 
aplicativos de transporte particulares, é funda-
mental uma reação que tenha o taxista como 
principal agente de mudança do negócio. Por 
isso, foi desenvolvido o Movimento NOVOTAXI, 
que mais do que um programa de desenvolvi-
mento de taxistas cooperados da Coopertáxi, 
com o  apoio do Sistema OCB/MS, o projeto 
NOVOTAXI é um movimento que pode mudar 
a visão dos serviços de transporte de táxi pelos 
usuários. É muito importante que os taxistas 
adquiram conhecimento em outras áreas para 

Taxistas recebem certificado do 
Movimento NOVOTAXI.

versidades o cooperativismo 
se expandiu, confirmando 
um crescimento de cerca 
de 20% no seu faturamen-
to, mostrando a importân-
cia do esforço coletivo para 
a atividade econômica dos 
cooperados e o poder de 
transformar a realidade das 
comunidades onde está in-
serido. 

A grande missão do coope-
rativismo é organizar economicamente o 
cooperado para que tenha mais renda. 
O sucesso das cooperativas depende do 
quanto estão preparadas para enfrentar 
esse mundo imprevisível e turbulento e se 
baseia na combinação de duas habilida-
des: profundo conhecimento da gestão 
do negócio e a capacidade de se adaptar 
rapidamente às mudanças do mercado.

Nesta edição traremos notícias impor-
tantes que impactam o cooperativismo 
e mostram sua pujança em diversos seg-
mentos da nossa sociedade. 

Boa leitura.

que possam prestar um melhor serviço aos clientes”, 
explica Flávio Panissa, presidente da Coopertáxi.

Os taxistas participaram de cinco módulos que 
trataram de mercado, sustentabilidade, liderança, 
atendimento ao cliente, situações de emergência, 
comunicação, dentre outros. “As cooperativas de táxi 
possuem diferenciais, pois a riqueza gerada fica com os 
cooperados e na comunidade  e, portanto, agrega muito 
mais valor para a população”, declara o presidente do 
Sistema OCB/MS, Celso Régis ao entregar os certificados 
aos participantes.
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Seminário de Excelência da Gestão das Cooperativas e lançamento do 
Dia C - Dia de Cooperar

O Sistema OCB/MS promoveu o Seminário 
de Excelência da Gestão das Cooperativas e o 
lançamento do Dia C - Dia de Cooperar 2018, 
na Casa do Cooperativismo com a presença 
de cooperativistas de todo o Estado.

O evento teve como objetivo contribuir para 
a melhoria da qualidade na gestão e compe-
titividade das cooperativas de MS, difundindo 
o Modelo de Gestão (MEG) e práticas de res-
ponsabilidade sócio-ambiental que corrobo-
rem para a sustentabilidade do cooperativis-
mo no Estado.

O evento foi aberto pelo presidente do 
Sistema OCB/MS, Celso Régis, que destacou o 
crescimento do cooperativismo no Brasil. “As 
cooperativas passam confiança, isso é o prin-
cipal produto ou serviço que uma cooperativa 
pode oferecer”, destacou.

Logo após, Karla Oliveira, gerente geral do 
Sescoop fez uma apresentação sobre o PDGC- 

Programa de Desenvolvimento da Gestão das 
Cooperativas, que trouxe todo um panorama 
do programa, etapas e procedimentos.

Em seguida, o presidente da Cooperativa 
dos Transportadores Autônomos de Carga e 
Passageiros - Coopmetro, Marcos Leisson e 
o diretor Evaldo Moreira de Matos, apresen-
taram o case de sucesso da cooperativa que 
foi reconhecida na Categoria Bronze, Nível 
Primeiros Passos, da última edição do Prêmio 
Excelência em Gestão. Eles mostraram toda 
a trajetória da cooperativa, desde o início 
em uma garagem, até hoje, sendo uma refe-
rência no ramo transporte no País.

A manhã foi fechada com a palestra “O poder 
da Adaptação”, com Cláudio Tomanini, que é 
professor do MBA da FGV (Fundação Getúlio 
Vargas) dos cursos de Marketing e Vendas. 
Pós-graduado em Marketing e Comunicação 
Dirigida pela ESPM e curso de extensão pela 
Wharton School.

“O contexto de crescimento das cooperativas, 
sempre se dá nos momentos de crise e/ou de 
mercados instáveis. E isso ocorre tanto no ce-
nário mundial quanto nacional”, explica o pa-
lestrante ao ressaltar o momento importante 
que o cooperativismo vive.

Ele ainda destacou a importância de sempre 
inovar, mesmo quando está dando certo. “As 
pessoas e as empresas não morrem por fazer 
somente coisas erradas. Elas morrem também 
por fazer coisas certas durante muitos anos”.

A palestra magna da tarde foi com o casal 
Iara e Eduardo Xavier, os Caçadores de Bons 
Exemplos. Iara e Eduardo estavam cansados 
de ouvir notícias ruins e resolveram tomar 
uma atitude, sem patrocínio e nenhum vín-
culo religioso ou político, venderam o apar-
tamento e saíram em uma viagem durante 5 
anos (2011/2015) pelo mundo em busca de 
bons exemplos.

Pessoas que fazem a diferença na comuni-
dade, que vivem executando algum projeto 
social. Eles acreditam que existem muito mais 
ações positivas do que ações negativas no 
mundo. Neste período percorreram mais de 
225.000 km, catalogaram mais de 1.150 pro-
jetos por todos os estados brasileiros. Ago-
ra, esta ação se transformou em uma grande 
mobilização para divulgação do bem, onde 
participam mais de 130.000 pessoas pelas re-
des sociais.

Para encerrar, o coordenador de Promoção 
Social do Sescoop/MS, Renato Marcelino 
apresentou o cenário 2017 e os principais 
desafios do Dia de Cooperar 2018. Também 
foi entregue os troféus de reconhecimento às 
cooperativas participantes do Dia C 2017.

Evento reuniu cooperativistas que se atualizaram a respeito do PDGC e sobre o Dia C.

OCB realiza Assembleia
em Brasília

Em março ocorreu a Assembleia Geral Ordi-
nária da Organização das Cooperativas Brasi-
leiras (OCB), na Casa do Cooperativismo, em 
Brasília. O evento contou com a participação 
de praticamente todas as 27 organizações es-
taduais que aprovaram a prestação de contas 
da entidade e o plano de trabalho para 2018.

Durante seu pronunciamento, Márcio Freitas 
fez questão de ressaltar que, mais do que 
falar da crise, é fundamental falar de prota-
gonismo. Por isso, destacou que 2017 foi o 
momento de manter a contribuição do coo-
perativismo com o mercado e economia do 
país e, reforçou a importância das conquistas 
regulatórias que asseguram mais estabilidade 
ao ambiente das cooperativas.

A liderança também ressaltou o trabalho 
persistente, baseado na confiança entre as 
pessoas, e que mostra que o cooperativismo, 
um movimento de mais de 13 milhões de 
cooperados, se preocupa com cada um de-
les, individualmente. “O negócio cooperativo 
é um jeito de trabalhar diferenciado e é isso 
que torna as cooperativas empresas únicas, 
distintas de centenas de milhares de estabe-
lecimentos focados no lucro pelo lucro e não 
no lucro pelas pessoas, como se o ter fosse 
mais importante que o ser. E é exatamente 
esse jeito diferente de gerar resultados, cui-
dando das pessoas e preservando os recursos 
naturais, que precisa ser reconhecido pela so-
ciedade”, argumenta.  MS estava presente na AGO da OCB em Brasília.
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Todos os anos, o Sistema OCB/MS organi-
za uma semana comemorativa ao Dia In-
ternacional do Cooperativismo. Em 2018, 
em virtude dos jogos da Copa do Mundo, 
o Dia C - Dia de Cooperar, será realizado 
um sábado antes, no dia 30 de junho. 

Em Campo Grande, o dia de celebração será 
realizado no Parque Ecológico do Sóter, com 
diversas edições pelo interior do Estado. A 
semana se estende com diversos eventos, 
homenagens, sessão na Assembleia Legisla-
tiva de MS, reuniões de ramos etc.

Workshop Segurança 
no Trabalho em Silos 
e Armazéns reúne 
mais de 140 pessoas

ACI divulga slogan do 
96º Dia Internacional 
do Cooperativismo

Em Maracaju, ocorreu o Workshop Segurança 
no Trabalho em Silos e Armazéns que reuniu 
mais de 140 pessoas. O evento foi realizado 
pelo Sistema OCB/MS, em parceria com o 
Ministério do Trabalho, Superintendência 
Regional do Trabalho e Emprego de Mato 
Grosso do Sul, Sicredi, Famasul e Faems.  

O workshop contou com três palestras que 
abordaram assuntos referentes a questões 
de segurança no trabalho e teve o objetivo 
de trazer orientações e estreitar a relação das 
cooperativas com o Ministério do Trabalho.

As cooperativas transformam realidades. 
Elas geram trabalho, renda e felicidade em 
todos os cantos do país. Sabe por quê? 
Porque elas estão comprometidas com o 
desenvolvimento das comunidades onde 
estão situadas e a materialização disso é 
o Dia de Cooperar (Dia C), um movimento 
que demonstra o compromisso das coo-
perativas com quem mais importa: as pes-
soas.

Em 2018, o Dia C assume o aspecto de 
movimento, um incentivo do Sistema OCB 
e de suas unidades estaduais para a rea-
lização de iniciativas diferenciadas, contí-
nuas e transformadoras. Para se ter uma 
ideia do tamanho deste movimento, em 
apenas nove anos, o Dia C já conta com 
a adesão de mais de 1,5 mil cooperativas, 
que abraçaram essa ideia e transformaram 
a vida de mais de dois milhões de pessoas. 

A Aliança Cooperativa Internacional (ACI) di-
vulgou o slogan do 96º Dia Internacional do 
Cooperativismo. Em 2018, o tema faz refe-
rência ao Objetivo do Desenvolvimento Sus-
tentável número 12 “Consumo e Produção 
Responsáveis”. A data oficial será comemora-
da em 7 de julho e terá como slogan:   

  “Sociedades sustentáveis por meio 
da cooperação” 

Essa data é de extrema importância, pois o 
mundo inteiro se mobiliza e comemora, mos-
trando a força de um movimento que envolve 
mais de 1 bilhão de pessoas no mundo.

E isso só é possível por meio do trabalho 
engajado de cerca de 120 mil voluntários, 
em 1.081 municípios, de todos os estados 
brasileiros.

Além disso, desde 2016, o Dia de Coope-
rar tem ampliado o diálogo com parcei-
ros globais, ao agir em acordo com os 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
(ODS), o plano de ação estipulado pela Or-
ganização das Nações Unidas (ONU) para 
o alcance da erradicação da pobreza, pro-
teção do planeta e garantia do alcance da 
paz e da prosperidade, até 2030.

O Dia C, enquanto movimento nacional, 
tem a missão de estimular as iniciativas di-
ferenciadas, contínuas e transformadoras 
desenvolvidas pelas cooperativas brasilei-
ras, com o apoio do sistema cooperativis-
ta brasileiro, em prol das comunidades e 
mostrar que, mesmo a nível local, o alcan-
ce dos ODS é possível.

1,5 mil
 cooperativas
participantes

Dia C em Números

120 mil
voluntários

1.081 
Municípios

Evento contou com três palestras.
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Em abril ocorreu a AGO - Assembleia Ge-
ral Ordinária da OCB/MS que contou com a 
presença maciça das cooperativas de todo o 
Estado. Esteve também presente o superin-
tendente do Sistema OCB, Renato Nóbile. O 
presidente da Casa, Celso Régis abriu a As-
sembleia destacando a importância do pro-
tagonismo do brasileiro nesse ano de 2018, 

TITULARES
GERALDO LOEFF
COPRASUL (Agropecuário)

FLODOALDO ALVES DE ALENCAR
SICREDI CAMPO GRANDE/MS (Crédito)

HERBERTO CRISTOVAN DIAS GOMES
UNIODONTO DE CAMPO GRANDE (Saúde)

SUPLENTES

ITAIR RODRIGUES DA SILVA 
CERGRAND (Infraestrutura)

AMARILDO SILVA DA CONCEIÇÃO 
SICREDI CENTRO-SUL MS (Crédito)

DORIVAL MARTINS ROMERA 
CONACENTRO (Agropecuário)

SÉRGIO LUIZ MARCON
COOASGO (Agropecuário)

SANDRA ARAÚJO DE OLIVEIRA
UNIODONTO de Dourados (Saúde)

GUALBERTO NOGUEIRA DE LELES
UNIPRIME CENTRO OESTE DO BRASIL (Crédito)

ERNY DA SILVA AGOSTINI
COOPERSA (Agropecuário)

ANTONIO KIKUO KUROSE
CAMVA (Agropectuário)

EMERSON LUIS PEROSA
SICREDI PANTANAL MS (Crédito)

ADEMIR CARLOS PINESSO
CONACENTRO (Agropectuário)

HEBER FERREIRA DE SANTANA
UNIMED CAMPO GRANDE (Saúde)

JORGE LUIZ SOARES BARBOSA
CERGRAND (Infraestrutura)

OMIR ROGÉRIO DA SILVA
COPERTRAN (Transporte)

WARDES ANTONIO CONTE LEMOS
SICREDI CAMPO GRANDE/MS (Crédito)

PRESIDÊNCIA: Celso Ramos Régis
SUPERINTENDÊNCIA: Dalva Garcia Caramalac

no qual haverá eleições para diversos cargos.

Após essa explanação, ele fez uma breve 
apresentação com o resumo do Relatório de 
Atividades 2017. Em seguida, a Assembleia 
aprovou as contas da OCB/MS e elegeu os 
novos membros do Conselho de Ética Coope-
rativista e o Diretor da Organização, que pas-

sa a ser composto pelos seguintes membros: 
Ademir Carlos Pinesso (ramo agropecuário),  
Heber Ferreira de Santana (ramo saúde), Jor-
ge Luiz Soares Barbosa (ramo infraestrutura e 
Secretário Geral do Conselho), Omir Rogério 
da Silva (ramo transporte) e Wardes Antonio 
Conte Lemos (ramo crédito).

O presidente ainda agradeceu aos diretores 
que deixaram o conselho e entregou uma 
placa em homenagem aos mesmos. Um dos 
itens da ordem do dia, era a homologação 
do nome do presidente da OCB/MS, indicado 
pelo Conselho Diretor. Celso Régis foi a indi-
cação e os delegados da Assembleia homolo-
garam por unanimidade.

Para encerrar a Assembleia, Renato Nóbile 
fez uso da palavra e elogiou a harmonia da 
gestão da Unidade Estadual e como o Mato 
Grosso do Sul auxilia em diversas ações a Uni-
dade Nacional.“O MS é um estado referência 
no nosso sistema e que contribui muito nos 
programas e comitês que desenvolvemos. 
Este ano temos muito trabalho e diversas 
ações a serem executadas e temos a certe-
za que as Cooperativas e a Unidade do MS 
estarão presentes dando suas contribuições”, 
enfatizou o superintendente.

Conselho Diretor Eleito durante AGO: Wardes Lemos, Omir Rogério da Silva, Jorge Luiz Soares Barbosa, Heber Ferreira de Santana e 
Ademir Carlos Pinesso.

Conselho Fiscal: 2017-2019

Conselho Administrativo: 2018/2022 Conselho Fiscal: 2018/2022 Diretoria Executiva

Conselho de Ética Cooperativista: 
2018/2022

Conselho Diretor: 2018-2022

TITULARES

GERVÁSIO KAMITANI
REPRESENTANTE DO SESCOOP NACIONAL
COPASUL (Agropecuário)
JOSÉ MARCIO MARTINS FARIA
REPRESENTANTE DAS COOPERATIVAS
UNIMED CORUMBÁ (Saúde)
ITAIR RODRIGUES DA SILVA
REPRESENTANTE DAS COOPERATIVAS
CERGRAND (Infraestrutura)
MOISÉS CAETANO DE OLIVEIRA JUNIOR 
REPRESENTANTE DOS EMPREGADOS DE COOPERATIVAS 
CENTRAL AURORA (Agropecuário)

SUPLENTES

GEÂNE NAZARÉ FERREIRA
REPRESENTANTE DO SESCOOP NACIONAL
SESCOOP NACIONAL
FERNANDO JAIME CAVALLI
REPRESENTANTE DAS COOPERATIVAS 
UNIODONTO CAMPO GRANDE (Saúde) 
IVAN FERNANDES PIRES JUNIOR
REPRESENTANTE DAS COOPERATIVAS
SICREDI UNIÃO MS/TO (Crédito)
RODRIGO BECKER FINGLER
REPRESENTANTE DOS EMPREGADOS DE COOPERATIVAS 
SICOOB CENTRAL MT/MS

Celso Ramos Régis
Presidente

TITULARES

MAURO TETSUYA NATSUMEDA
COPACENTRO (Agropecuário)
EDSON GONÇALVES MATOS
COESO (Infraestrutura)
FRANCISCO LARANJEIRA SILVA
SICREDI CAMPO GRANDE (Crédito)

SUPLENTES

ELZA APARECIDA JORGE
SICOOB COCRESUL (Crédito)
HELENA ROZANGELA MATTOS CENTURIÃO
CEMAR (Educacional)
REINALDO ISSAO KUROKAWA
CAMVA (Agropecuário)

Dalva Garcia Caramalac
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Primeira turma do Programa de Formação 
de Presidentes é concluída PDGL

Nova turma do Aprendiz Cooperativo

Em 2017, um grupo de presidentes começou 
o Programa de Formação de Presidentes do 
Sistema OCB/MS, que terminou neste semes-
tre. O programa foi desenvolvido para atender 
a demanda das cooperativas de Mato Grosso 
do Sul para capacitação dos presidentes, com 
foco nas áreas de: governança, cooperativis-
mo, estratégia e liderança.

Esse programa tem o objetivo de aprimorar 
e desenvolver competências dos presiden-
tes, dando ênfase na gestão dos negócios de 
modo sustentável, pautado em um modelo 
de direção estratégica, fundamentado nos 
valores e princípios cooperativistas.

 “O principal foi os presidentes se conhecerem 
melhor, trocar informações e experiências, 
esse relacionamento com certeza irá fortale-
cer o movimento cooperativista no Estado”, 
destacou Gervásio Kamitani, presidente da 
Copasul.

“Foram tantos pontos importantes, mas o co-
nhecimento e a motivação em continuar no 
sistema foi algo que marcou, sem contar em 
valorizar e incentivar que outros cooperados 
participem dos programas, para que possa-
mos fortalecer a nossa cooperativa”, frisou 
Geraldo Loeff da Coprasul.

A presidente da Uniodonto Dourados, Dra. 
Sandra Araújo de Oliveira comentou que este 
programa foi um estímulo desafiador para 
ela, pois a fez pensar mais, refletir sobre o 
que estava fazendo. “Estou podendo traba-
lhar em ações que eu sabia que precisava 
fazer, mas não sabia como e nem por onde 
começar, agora as coisas estão mais claras”, 
pontuou a presidente.

“Para minha surpresa, foi um dos melhores 
cursos que já participei, porque além de pro-
fessores altamente gabaritados e experien-
tes que conduziram temas pertinentes aos 
desafios da gestão, o grande diferencial foi 
a interação dos gestores, com trocas  de ex-
periências, discussões, muitas vezes acalora-
das em defesa de ideias, porém com muito 
respeito. Aprendizagem se deu muito mais 
com trabalhos em grupo, evidenciando as 
experiências de cada presidente no ramo de 
sua cooperativa. Em síntese, valeu o esforço, 
valeu muito a pena!”, declarou o presidente 
da Cergrand, Jorge Luiz Soares Barbosa.

Em maio, na Universidade Católica de 
Lisboa ocorreu a etapa internacional 
do PDGL- Programa de Desenvolvi-
mento de Gestão e Liderança, que 
complementou o Programa de For-
mação de Presidentes. A proposta 
foi proporcionar aos presidentes das 
cooperativas experiências internacio-
nais, buscando a excelência na ges-
tão e  uma formação de alta qualida-
de, relevante e atualizada em Gestão 
e Liderança.

Neste semestre, iniciaram as aulas da nova 
turma do Aprendiz Cooperativo, que foi de-
senvolvido com o intuito que vai além de uma 
obrigação legal, e sim como uma ação de de-
senvolvimento social, que efetiva o direito de 
acesso ao trabalho decente e permite a for-
mação e a inserção de jovens no mercado de 
trabalho.

Além disso, durante a fase de aprendizagem, 
os jovens terão a oportunidade de conhecer a 
estrutura e o funcionamento de uma coopera-
tiva, vivenciar a doutrina do Cooperativismo e 
descobrir que o programa contribuirá para a 
construção de sua trajetória de vida. 

Este programa que vai até março de 2019, 
terá a duração de 1250 horas, sendo 500 ho-
ras de formação teórica no Sescoop e 750 de 
prática na cooperativa.

Dia do Jovem
O Dia do Jovem é comemorado anual-
mente em 13 de abril no Brasil. Também 
conhecido como Dia dos Jovens, esta data 
celebra uma das fases da vida humana de 
maior descoberta, experiência e aventura: 
a juventude.

Por isso, o Sistema OCB/MS promoveu uma 
aula diferente para os alunos do Aprendiz 
Cooperativo. Durante a aula eles tiveram 
a palestra “Eu quero, eu posso, eu mere-
ço”, com o conferencista Paulo Brum, que 
é pós-graduado em produção publicitária. 

O propósito da palestra foi refletir sobre 
o protagonismo e as atitudes necessá-
rias para alcançar os resultados que eles 
sonham. 

Mais de 20 presidentes participaram do programa.

Participantes puderam desfrutar de uma 
experiência internacional.

Jovens fazem parte da nova turma do Aprendiz 
Cooperativo.
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Cláudio Tomanini
ENTREVISTA ESPECIAL

O que o 
cooperativismo tem 
de diferente das 
demais organizações? 

Eu poderia listar pelo menos 6 (seis) 
características que tornam o cooperativismo 
extremamente atraente e diferente quando 
comparado com as demais organizações, 
mas o que mais se destaca é que o DNA 
do cooperativismo são os associados como 
donos da cooperativa e seu propósito é 
desenvolver o mercado e as empresas ligadas 
a ela levando em conta os princípios e valores 
do cooperativismo. Sem dúvida alguma, 
isso é o que faz com que o cooperativismo 
se destaque e se diferencie muito das 
organizações privadas. 

 Qual pode ser o diferencial do 
cooperativismo neste novo cenário 
mundial? 
Levando em conta que o cenário mundial 
caminha (e não tem volta) para um cenário de 
extrema competitividade (muito mais do que 
estávamos acostumados), o cooperativismo 
nacional precisa compreender e demonstrar 
isso para o mercado de que precisam se 
unir. Quando o sistema de cooperativismo 
se junta, consegue entender toda a cadeia 
produtiva e consegue dominar isso sem ficar 
tão facilmente vulnerável como a indústria 
faz com outros setores. O cooperativismo 
se unindo, ganhará o mercado e é por isso 
que o cooperativismo é essencial no mundo e 
continua crescendo.

Como inovar no cooperativismo? 
É bastante simples e não é necessário 
reinventar a roda. Basta ouvir seus cooperados 
e quem ainda não é cooperado. Ambos são 
importantes e precisam ser escutados porque 
inovar nada mais é que resolver um problema 
existente. Ou seja, é só olhar para as origens, 
para a raíz do cooperativismo. Vou dar 
um exemplo que uso em uma de minhas 
palestras. Antes, tínhamos o guia de ruas. 
Ele resolvia, para a época, a necessidade de 
ter um mapa e encontrar um caminho para 
sair de um lugar e chegar em outro. O tempo 
passou e o guia já não era mais suficiente. 
Só para você ter uma ideia, tínhamos que 
usar um compasso para manusear aquele 

livro enorme. Então, surgiu o GPS que 
resolvia o problema de encontrar caminhos 
(enquanto que o guia te deixava limitado a 
uma ou duas opções levando em conta que 
todo o processo era manual e um pouco 
confuso) e era versátil, interativo. Contudo, 
tempos depois surgiu o Waze solucionando 
o problema de não mais apenas encontrar 
caminhos, mas o melhor caminho de acordo 
com o trânsito em tempo real. Então, o 
tempo passa e as necessidades / problemas 
mudam. Certamente, a demanda de um 
cooperado ou de um cliente que ainda não 
é cooperado, antigamente era uma e hoje 
é outra. Certamente, se o cooperativismo 
ouvir o que eles tem a dizer, haverá um 
aumento significativo de novos clientes.  

 O que falta para o cooperativismo ser 
mais conhecido na sociedade? 
O cooperativismo, para quem não é do 
ramo, acha que é uma “sociedade secreta” 
por conta dessa falta de divulgação. Essa 
benesse fantástica precisa ser exposta 
sendo enfática quanto as suas vantagens e 
o quanto é transparente com o cooperado. 
As mídias sociais estão aí para isso. Um 
exemplo é uma cooperativa no Rio Grande 
do Sul que lançou um app onde ela mostra 
de modo bastante divertido sobre a atividade 
leiteira e a importância dos cuidados com 
os animais. O mais interessante é que este 
app é voltado para crianças. Ou seja, já 
começa a formar e educar o mercado para 
serem futuros cooperados.   

O que acredita que falta na gestão das 
cooperativas? 
Acredito que falta o gestor ter consciência 
do seu preparo dentro do segmento. Em 
todos os mercados, inclusive de empresas 
privadas, você tem uma política a ser 
respeitada. Ter um gestor mais inteligente, 
deixar um pouco o ego de lado e ser mais 
profissional. Se hoje alguns podem dizer que 
já é profissionalizado, então queira ser mais 
e melhor. A busca pela alta performance não 
pode parar e isso é essencial para aproveitar 
com sucesso as oportunidades que surgirão 
neste mercado vasto e fantástico que tem 
muito a ser explorado no Brasil.  

Palestrante Internacional de Gestão de Vendas e 
Alta Performance, Prof. MBA FGV e escritor.

Se tem uma coisa que garante vida longa 
e saudável a uma cooperativa é uma 
gestão atualizada, eficiente e atenta às 
mais modernas práticas de seu segmento. 
É por isso que promover a adoção de boas 
práticas de gestão e de governança é tão 
essencial para o negócio. Pensando assim, 
o Serviço Nacional de Aprendizagem do 
Cooperativismo (Sescoop) disponibiliza 
às cooperativas um programa de desen-
volvimento da gestão, feito sob medida.

Trata-se do PDGC, cuja metodologia é 
pautada no Modelo de Excelência da 
Gestão® (MEG), desenvolvido pela Fun-
dação Nacional da Qualidade (FNQ), 
para ser um referencial na promoção da 
melhoria da qualidade da gestão e do 
aumento da competitividade das organi-
zações.

E, para melhorar continuamente a gestão 
das cooperativas, o PDGC é aplicado em 
ciclos anuais. Isso amplia o alcance das 
ações ligadas ao planejamento, à exe-
cução, ao controle e ao aprendizado dos 
anos anteriores.

EXCELÊNCIA DA GESTÃO
As cooperativas que aderem ao PDGC têm 
a oportunidade de participar do Prêmio 
Sescoop Excelência de Gestão, o reconhe-
cimento nacional às organizações que 
promovem o aumento da qualidade e da 
competitividade do cooperativismo, por 
meio do desenvolvimento e da adoção 
de boas práticas de gestão e governança.

Promovido a cada dois anos, a iniciativa 
é dirigida às cooperativas singulares re-
gistradas e regulares com o Sistema OCB, 
participantes do Programa de Desen-
volvimento da Gestão das Cooperativas 
(PDGC). É uma excelente oportunidade 
para aprimorar a gestão, ampliar a rede 
de relacionamentos e aumentar a visibi-
lidade da cooperativa. (A próxima edição 
do Prêmio Sescoop ocorrerá em 2019). 

Cooperativas 
evoluem com o PDGC

Cooperativistas reunidos em seminário.
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Em 2018 ocorreu 
mais uma edição 
do Aquece MS, 
campanha realiza-
da pela TV Morena 
e Rotary, que con-
ta com vários par-
ceiros, um deles o 
Sistema OCB/MS, 
e vem ajudando, 

há sete anos, milhares de famílias carentes a 
enfrentarem o inverno com mais segurança, 
dignidade e calor humano.

O slogan deste ano foi “Aqueça seu coração, 
faça uma doação”. O objetivo foi transformar 
a estação mais fria do ano em um símbolo 
de solidariedade através da arrecadação de 
roupas, agasalhos e cobertores às famílias 
necessitadas.

Mulheres discutiram empreendedorismo e cooperativismo.

Cooperativas completam 83 anos de 
história no MS
O cooperativismo no MS começou em 
1935, quando imigrantes japoneses cons-
tituíram a Coop-Grande. Outra coopera-
tiva de origem japonesa é a Camva, com 
mais de 56 anos de atuação. Em 2018  
algumas cooperativas do Estado festejam 
aniversários importantes, como a Unimed 
Campo Grande que completa 45 anos, 
Copasul, Cercampo, Coeso, Coopertaxi e 
Fecoerms com 40 anos, Sicoob Cocresul 
e Sicredi União MS/TO, ambas com 30 
anos de atuação e Coopergrãos e Sicredi 
Campo Grande com 20 anos.

“A Unimed Campo Grande completa 45 
anos com muitas conquistas. No ano 
passado inauguramos o novo Hospital da 
Unimed Campo Grande, com ambientes 
humanizados, acessível a todos os nossos 
beneficiários e construído dentro dos 
mais modernos conceitos de arquitetura 
e engenharia hospitalar. Desde então, as 
novidades do setor continuam e mostram 
que estamos no caminho certo. Completar 
essa idade reflete o esforço dos médicos 
cooperados em tornar a Unimed Campo 
Grande referência no cuidado à saúde e 
na promoção de uma qualidade de vida”, 
declara a Dra. Sarita Garcia Rocha, presi-

Em maio, ocorreu o 3º Encontro de Mulheres 
Empreendedoras. O evento foi uma realiza-
ção da Sicredi União MS/TO, em parceria com 
o Sebrae MS, e buscou fomentar a discussão 
sobre o empreendedorismo e o cooperativis-
mo, com foco na atuação da mulher dentro 
desse sistema. Durante o encontro desse ano, 
ocorreu a apresentação do Comitê da Mulher 
da Cooperativa e contou com as presenças de 
Martha Rozen, vice-presidente da Cooperati-
va de Crédito One AZ, do Arizona – Estados 
Unidos, ela também é embaixadora da Rede 
Global de Mulheres Líderes (GWLN), sigla em 
inglês, do programa do Conselho Mundial de 
Cooperativas de Crédito, Woccu e do Presi-
dente da Central Sicredi Brasil Central, Celso 
Figueira.

Segundo Martha, as cooperativas de crédito 
surgiram como uma opção para desenvolver 

AQUECE MS arrecada 
toneladas de roupas 
em Campo Grande

Sicredi promove 3º 
Encontro de Mulheres 
Empreendedoras

dente da Unimed Campo Grande.

O presidente da Copasul, Gervásio Kamitani 
também fala da satisfação dessa data. “Esta-
mos muito felizes em estar próximos dos 40 
anos. Acredito que alcançar essa marca, é 
semelhante à uma pessoa com essa idade, é 
um momento de amadurecimento, maturida-
de e aprendizado, com os erros e acertos ao 
longo dos anos. Sabemos que quando tudo 
começou, foi muito mais difícil, mas agora 
nossa responsabilidade aumenta, para manter 
e desenvolver cada vez mais a Copasul. Espe-
ramos representar e fortalecer cada vez mais 
o agronegócio e a cooperação ao longo dos 
próximos anos”.

“Em 1978 era um sonho que parecia utópico, 
um ano após a criação do nosso querido esta-
do de Mato Grosso do Sul, homens de boa fé 
se engajaram em uma luta: criar a Cooperati-
va de Energização e Desenvolvimento Rural do 
Sudoeste Sulmatogrossense – COESO, havia 
muitas dificuldades, porém muito mais vonta-
de. Hoje 40 anos depois, somos 511 coopera-
dos, 740 km de redes, 982 transformadores, 
7837 postes, 2075 unidades consumidoras 
de energia, e sempre com novos desafios, 
porém uma meta constante: buscar a satisfa-

ção de nossos cooperados”, declara Edson 
Gonçaves Matos, presidente da Coeso.

O presidente da Sicredi Campo Grande, 
Antônio Kurose e o presidente eleito, 
Wardes Lemos, reiteram o valor de se 
completar 20 anos. “Esse aniversário é fruto 
de trabalho e confiança dos associados, de 
pessoas que acreditaram no cooperativis-
mo e foram corajosas. Esperamos crescer 
e expandir cada vez para consolidar nossa 
cooperativa”, declararam.

Também destacamos as cooperativas com 
mais de 20 anos, como a Coopavil e Copa-
gril com 48 anos; Uniodonto CG com 44; 
Cergrand com 42; Unimed Dourados e 
Unimed Três Lagoas com 39; Uniodonto 
Dourados com 35; Unimed Aquidauana 
com 33; Coopar, Sicredi Centro- Sul MS 
e Sicredi Pantanal com 29; Cooperrica 
e Copamis com 27; Uniprime Dourados 
com 26;  Uniprime Centro Oeste do Brasil, 
Unimed Corumbá, Cooasgo e Coopersa 
com 25; Conacentro com 24; Copacentro 
e Copaleite com 23; Coopasol, Copper e 
Cooperlag com 22.

economicamente e também socialmente uma 
região, cidade, estado ou até mesmo uma 
nação. “Cada associado recebe seu dinheiro, 
tendo a possibilidade de economizar, inves-
tindo em uma cooperativa, que movimenta a 
economia daquela região com melhores ser-
viços, mais rápidos, com taxas justas para que 
todos tenham oportunidade”, disse.


