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INTRODUÇÃO

MENSAGEM DO 
PRESIDENTE

Iniciamos o ano de 2019 com muitas ex-
pectativas, alavancado com mudanças no 
campo político, com consequências diretas 
na economia e boas perspectivas para o mo-
delo empresarial cooperativo.

Empresas, grupos empresariais, gover-
nos, enfi m, o mercado prepara-se para este 
momento com ponderação, mas otimistas, 
segundo indicam as últimas notícias.

Alianças estratégicas, parcerias, hol-
dings e outras engenharias societárias apre-
sentam-se como forma positiva e dinâmica 
de alcançar objetivos empresariais, com re-
dução nos custos, aliados a melhorias nos 
processos e uso intenso de tecnologia.

Os empreendimentos cooperativos não 
poderiam fi car de fora desta onda, princi-
palmente por seu modelo focado na geração 

de renda para as pessoas e comunidades e, 
consequentemente, melhoria em sua quali-
dade de vida, buscando por ser seu modelo 
de negócio, o bem-estar social e a felicidade 
das pessoas.

Com este pensamento, e tendo como 
norte de que o conhecimento é instrumento 
indispensável para um futuro melhor e sus-
tentável, o Sistema OCB/MS investe em 
treinamento, capacitação e qualifi cação das 
pessoas, seu foco principal, envolvendo ges-
tores de cooperativas, cooperados e colabo-
radores. 

Neste diapasão, o Sistema OCB/MS prio-
riza por valorizar, a cada ano e mais, a dis-
seminação do conhecimento e capacitação 
de seus líderes e formadores de opinião, 
em quaisquer campos de sua atuação como  
instituição que representa o cooperativismo.

Neste ano que se inicia, a OCB/MS com-
pleta 40 anos de atuação em defesa e disse-
minação do cooperativismo, sempre zelando 
pelo seu fortalecimento. Neste quadragé-
simo ano da instituição, e considerando o 
expressivo crescimento do cooperativismo 
até aqui, refl etimos sobre o quanto avança-
mos no entendimento do cooperativismo. E 
de que maneira podemos contribuir na cons-
trução de um ambiente positivo e indutor ao 
desenvolvimento de uma cultura saudável, 
sustentável e positiva. 

Trazer à tona as discussões de perenidade 
do modelo cooperativo de ser, num mercado 
cada vez mais volátil, tecnológico e compe-
titivo, nos leva a refl etir comportamentos e 
tendências de todos que formam nosso sis-
tema.

Por isso, acreditamos que somente 
com enfoque na doutrina e fi losofi a que 
nos trouxe até aqui: a da harmonia, ética, 
transparência, profi ssionalismo, solidarie-
dade e ajuda mútua, princípios basilares do
cooperativismo universal, poderemos trans-
por todos os obstáculos que o mundo mo-
derno nos apresenta. Não temos dúvidas 
que novamente faremos a diferença em 
2019. Afi nal somos agregador, solidário e 
sustentável.

Celso Ramos Régis
Presidente

COOPERATIVISMO: 
MODELO QUE INSPIRA
AS MUDANÇAS
QUE DESEJAMOS.
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OCB MODERNIZA RAMOS DO COOPERATIVISMO

Tornar mais efetiva a comuni-
cação com a base e ampliar o 
alcance das ações de represen-
tação dos interesses do coope-
rativismo brasileiro, no âmbito 
do Executivo, do Legislativo e 
do Judiciário. Essas são as ra-
zões da reorganização do nú-
mero de ramos do movimento 
cooperativista nacional, apro-
vada pela assembleia geral or-
dinária da OCB, na quarta-feira 
passada.

Antes disso, o cooperativismo 
brasileiro era classificado nos 
seguintes segmentos: agrope-
cuário, consumo, crédito, edu-
cacional, especial, habitacio-

nal, infraestrutura, mineral, produção, saúde, trabalho, transporte, turismo e lazer. Com 
a aprovação dessa nova classificação, as quase sete mil cooperativas brasileiras passam 
a integrar sete ramos.

O presidente do Sistema OCB, Márcio Lopes de Freitas, explicou que nada muda na ro-
tina das cooperativas e que a mudança se faz necessária para promover o fortalecimento 
e dar maior representatividade para alguns segmentos de cooperativas. 

POR QUE O COOPERATIVISMO É DIVIDIDO EM RAMOS?

A classificação das cooperativas brasileiras em ramos é necessária para que a OCB 
se organize internamente e, assim, otimize os esforços de suas equipes, com vista ao 
máximo aproveitamento das ações de representação dos interesses dos cooperados junto 
aos Três Poderes. Vale dizer que a Lei nº 5.764/1971 não faz essa classificação, mas a 
OCB, seguindo a tendência mundial de segmentar para melhor representar e visando dar 
cumprimento às suas competências legais, deliberou fazer o mesmo.

Simplificando: o que queremos é conversar melhor com a nossa base, debatendo com elas 
as suas necessidades, agrupando-as conforme suas afinidades e, por fim, construindo um 
ambiente cada vez mais sólido para que se desenvolvam com sustentabilidade.

CONFIRA NA ENTREVISTA!
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POR QUE REPENSAR ESSE FORMATO?

Para darmos cumprimento às competências da OCB, em especial a de defesa e 
representação das cooperativas, de maneira mais efetiva. A reclassificação traz como 
principal benefício o atendimento do Sistema OCB com maior representatividade, em 
uma organização que apresenta ramos robustos. Além disso, a organização em grandes 
setores é mais adequada e flexível para se adaptar às rápidas mudanças de mercado e 
inovação. E como consequência temos uma maior padronização, alinhamento de discurso 
e comunicação mais assertiva.

COMO FOI O PROCESSO DE REORGANIZAÇÃO DOS RAMOS?

A OCB, através de um grupo de trabalho constituído por representantes de todas as regi-
ões, indicados pela Diretoria, estudou critérios elegíveis para aglutinação, como legislação 
própria, regulação específica e impactos tributários. Em dezembro (2018), apresentamos 
o resultado desse processo tanto à Diretoria quanto à assembleia geral extraordinária, 
oportunizando que fossem apresentadas sugestões, que seriam posteriormente avaliadas 
pelo grupo de trabalho. E, agora no dia 26/3, validamos a reorganização junto à Diretoria 
da OCB, apresentando os resultados e encaminhamentos na assembleia geral ordinária, 
realizada no dia seguinte (27/3).

COMO FICA AGORA?

Então, como já dissemos, dos 13 ramos que tínhamos, contaremos agora com sete. Al-
guns deles foram agrupados a outros, podendo haver reclassificação das cooperativas a 
partir desta reorganização. As mudanças são as seguintes:

Ramo Produção de Bens e Serviços: é a nova denominação do antigo Ramo Trabalho. A 
partir de agora, esse novo ramo engloba as cooperativas que prestam serviços especiali-
zados a terceiros ou que produzem bens tais como beneficiamento de material reciclável 
e artesanatos, por exemplo. Ele reúne todas as cooperativas de professores e dos antigos 
ramos: produção, mineral, parte do turismo e lazer e, por fim, especial.

Ramo Infraestrutura: composto por cooperativas que prestam serviços relacionados à in-
fraestrutura aos seus cooperados. Por exemplo: geração e compartilhamento de energia 
elétrica e, agora, com a incorporação do Ramo Habitacional, também terá as cooperativas 
de construção de imóveis para moradia.

Ramo Consumo: composto por cooperativas que realizam compra em comum, tanto de 
produtos quanto de serviços para seus cooperados (supermercados, farmácias). Engloba, 
também, as cooperativas formadas por pais para contratação de serviços educacionais e 
também aquelas de consumo de serviços turísticos (antigamente classificadas dentro do 
Ramo Turismo e Lazer).

Ramo Transporte: este ramo preserva sua nomenclatura, mas seu conceito foi ajustado. A 
definição do ramo passa a trazer expressamente a condição do cooperado de proprietário 
ou possuidor do veículo. Deste modo, cooperativas formadas de motoristas de veículos 
de carga ou de passageiros, que não detenham a posse ou propriedade destes, devem ser 
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classificadas no Ramo Produção de Bens e Serviços; Além disso, as cooperativas que se 
dediquem a transporte turístico, transfers, bugues, cujos cooperados sejam proprietários 
ou possuidores dos veículos e que eventualmente estejam enquadrados no Ramo Turismo 
e Lazer devem ser reclassificadas para o Ramo Transporte.

Ramo Saúde: composto por cooperativas formadas por médicos, odontólogos ou profissio-
nais ligados à área da saúde humana, enquadrados no CNAE 865. O novo Ramo Saúde 
também engloba as cooperativas de usuários que se reúnem para constituir um plano de 
saúde, pois são consideradas operadoras.

Ramo Agropecuário: composto por cooperativas relacionadas às atividades agropecuária, 
extrativista, agroindustrial, aquícola ou pesqueira. Não sofreu alteração.

Ramo Crédito: composto por cooperativas que prestam serviços financeiros a seus coopera-
dos, sendo-lhes assegurado o acesso aos instrumentos do mercado financeiro. Não sofreu 
alteração.
 
DIANTE DA MODERNIZAÇÃO DOS RAMOS, COMO FICA O MODELO 
DE GOVERNANÇA?

Com essa simplificação, também estamos estudando a alteração do modelo de gover-
nança deles. Dessa forma, a proposta a ser debatida trará apenas sete conselhos consul-
tivos e, dentro deles, câmaras temáticas. Com isso, cada coordenador de cada câmara 
assume, automaticamente, a função de conselheiro. Basicamente, as mudanças a serem 
discutidas ao longo deste ano no âmbito dos Conselhos Consultivos são as seguintes:

RAMO PRODUÇÃO DE BENS E SERVIÇOS

- Câmara Temática das Cooperativas de Trabalho;
- Câmara Temática das Cooperativas Sociais (antigo Ramo Especial);
- Câmara Temática das Cooperativas de Garimpeiros;
- Câmara Temática das Cooperativas de Produção;
- Câmara Temática das Cooperativas de Professores;
- Câmara Temática das Cooperativas de Profissionais do Turismo.

 RAMO INFRAESTRUTURA

- Câmara Temática das Cooperativas de Geração Distribuída;
- Câmara Temática das Cooperativas de Energia e Telecom;
- Câmara Temática das Cooperativas de Irrigação;
- Câmara Temática das Cooperativas Habitacionais.

 RAMO CONSUMO

- Câmara Temática das Cooperativas de Consumo;
- Câmara Temática das Cooperativas de Consumo de Serviços de Turismo;
- Câmara Temática das Cooperativas de Pais.
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 RAMO TRANSPORTE

- Câmara Temática das Cooperativas de Transporte de Cargas;
- Câmara Temática das Cooperativas de Transporte de Passageiros.
 
E, por último, os Conselhos Consultivos dos ramos Agropecuário, Crédito e Saúde não 
sofreram alterações em sua estrutura.

O QUE MUDA, NA PRÁTICA, PARA AS COOPERATIVAS?

Nada. As cooperativas não terão nenhum ônus com essa reclassificação. A rotina delas 
segue normalmente. É importante reforçar que a classificação, como dito, tem seu al-
cance apenas internamente, na organização da representação e defesa das cooperativas. 
Não se presta, portanto, para definir o tratamento tributário, o enquadramento sindical ou 
mesmo a legislação aplicável a cada ramo. Todos esses pontos seguem sendo analisados 
a partir do objeto social e dos atos praticados pela cooperativa com seus cooperados.

QUAL O PAPEL DAS ORGANIZAÇÕES ESTADUAIS NESTA 
REORGANIZAÇÃO?

As organizações estaduais têm um papel essencial no processo de transição dessa 
nova forma de classificação. Além de divulgar a novidade, nossas equipes nos estados 
têm a tarefa de reclassificar, internamente, as cooperativas de acordo com essa nova 
conceituação. Elas têm até o dia 31/10 para concluir essa fase e, para informar à unidade 
nacional, as mudanças ocorridas em seus sistemas. Isso é importante para que nós, do 
nacional, realizemos a atualização no nosso sistema, até o dia 31/12. Estimamos que, 
pelo menos, mil cooperativas necessitem de reclassificação, mas repito: na prática, nada 
muda para as cooperativas.
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OBJETIVOS 
FINALÍSTICOS
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OBJETIVO 1

APOIAR AS COOPERATIVAS
NA SUA INSERÇÃO EM MERCADOS.

IDENTIFICAR OPORTUNIDADES DE INTERCOOPERAÇÃO.

Em um mundo sem fronteiras, a união faz a força das cooperativas. Por isso, apoiar a 
conquista de novos mercados é um dos objetivos estabelecidos em nosso Planejamento 
Estratégico. A meta é focar na melhoria do ambiente de negócios, bem como na disse-
minação de conhecimentos e informações especializadas sobre as cooperativas e seus 
cooperados.

Mas não basta ser bom. É preciso ser eficiente. Competitividade e qualidade são funda-
mentais para que as cooperativas brasileiras conquistem cada vez mais espaço para seus 
produtos e serviços.

PROMOVER RODADAS DE NEGÓCIOS, MISSÕES,
VISITAS TÉCNICAS E PARTICIPAÇÃO EM FEIRAS NACIONAIS
E INTERNACIONAIS.

Dando continuidade às atividades da XII Semana do Cooperativismo, as cooperativas do 
Ramo Agropecuário se reuniram na Casa do Cooperativismo, para discutir as demandas 
do setor e se articularem em busca de soluções.

Com o objetivo de debater o cooperativismo de energia com foco na autossuficiência, 
avaliando oportunidades e desafios, ocorreu o Seminário Desafios e Oportunidades para o 
Cooperativismo de Energia no dia 08 de agosto, na sede do Sistema OCB/MS.

SEMINÁRIO DESAFIOS E OPORTUNIDADES
PARA O COOPERATIVISMO DE ENERGIA.

RAMO AGRO
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CONTRIBUIR PARA O APERFEIÇOAMENTO
DO MARCO REGULATÓRIO E INDUZIR
A IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS

MONITORAR E ATUAR EM NORMATIVOS,
REGULAÇÕES E POLÍTICAS PÚBLICAS.

Pautamos nossas atividades junto aos Três Poderes pelo 
diálogo, pelo intercâmbio de ideias e pela defesa de leis 
e políticas públicas capazes de contribuir para o fortaleci-
mento do cooperativismo e também de toda a sociedade.

FRENCOOP 14 DEPUTADOS

DEPUTADO FAZ HOMENAGEM 
AO COOPERATIVISMO.
O Deputado Professor Rinaldo (PSDB) 
foi à tribuna da Assembleia Legislativa, 
durante a sessão ordinária para enfa-
tizar a importância do cooperativismo 
para os mais diversos setores da econo-
mia de Mato Grosso do Sul. 
Essa homenagem fez parte das ativida-
des da XII Semana do Cooperativismo, 
promovida pelo Sistema OCB/MS, em 
comemoração ao Dia Internacional do 
Cooperativismo.

EXERCER O PAPEL LEGAL
DE ÓRGÃO TÉCNICO-
CONSULTIVO DO GOVERNO EM 
RELAÇÃO AO COOPERATIVISMO.
Uma forma comprovadamente eficaz de co-
laborar com o aperfeiçoamento do marco le-
gal e das políticas públicas cooperativistas, 
é fornecer ao Executivo, Legislativo e Judi-
ciário informações claras, diretas e precisas 
sobre as demandas e os impactos do coope-
rativismo para o desenvolvimento da econo-
mia e para a vida dos cooperados. Atuamos 
como órgão técnico consultivo do cooperati-
vismo diante dos entes públicos, investindo 
no desenvolvimento de estudos que contri-
buam para a tomada de decisões governa-
mentais e judiciais sobre o cooperativismo.

DESENVOLVER ESTUDOS QUE CONTRIBUAM PARA
A ELABORAÇÃO DE LEIS E POLÍTICAS PÚBLICAS.

ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 

Como parte das atividades da Semana do Cooperativismo, foi assinada a renovação do 
Acordo de Cooperação Técnica, entre o Sistema OCB/MS e o Governo do Estado através 
da Semagro, Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico, Pro-
dução e Agricultura Familiar. Este termo aditivo tem por objeto específico a prorrogação 
da vigência do Acordo de Cooperação Técnica nº. 007/2017, que visa o desenvolvimento 
e fortalecimento do sistema cooperativista sul-mato-grossense, bem como prestar serviços 
adequados ao pleno desenvolvimento das sociedades cooperativistas e de seus integrantes.

OBJETIVO 2
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OBJETIVO 3

FORTALECER A REPRESENTAÇÃO POLÍTICA
E INSTITUCIONAL DO COOPERATIVISMO

O Sistema OCB/MS participa de diversas comissões, conselhos, núcleos e fóruns nos ór-
gãos públicos e instituições privadas:

FUNDAÇÃO MS – Comissão Organizadora do Showtec 2019
FUNDAÇÃO MS – Conselheiro Fiscal
CDI/MS – Fórum Deliberativo do MS-INDÚSTRIA 
CEDRS/MS – Conselho Estadual de Desenvolvimento Rural Sustentával de MS
CMDRS – Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentával 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 Ambito da Defesa Sanitária Vegetal

FÓRUM PERMANENTE  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

A OCB/MS PARTICIPOU DE 75 EVENTOS E REUNIÕES LIGADOS 
A GOVERNOS, ÓRGÃOS PÚBLICOS E INSTITUIÇÕES

FORTALECER A PARTICIPAÇÃO DA OCB/MS EM CONSELHOS,
COMISSÕES, FÓRUNS E DEBATES NACIONAIS
E INTERNACIONAIS.

PREPARAR DIRIGENTES DO SISTEMA OCB/MS E 
REPRESENTANTES DOS RAMOS COM FOCO NA 
INSTRUMENTALIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO.

Hoje, a Casa do Cooperativismo marca presença em fóruns e instituições que debatem 
questões relacionadas a todas as cooperativas, não 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.
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IDENTIFICAR OPORTUNIDADES PARA A ATUAÇÃO INTEGRADA 
COM OS DEMAIS MOVIMENTOS ASSOCIATIVOS E ENTIDADES 
PARCEIRAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS.

FORTALECER AS AÇÕES DA FRENCOOP/MS PARA A ELABORAÇÃO 
DE LEIS E POLÍTICAS PÚBLICAS.

O Lançamento da Agenda Institucional do Cooperativismo ocorreu em abril, uma ferra-
menta de trabalho direcionada aos representantes dos Três Poderes da República, que 
contribuirá com o crescimento do cooperativismo e, também, com a economia do país. 
O evento contou com a participação do então Presidente da República, Michel Temer, 
integrantes do governo, cerca de 40 parlamentares e representantes do movimento coo-
perativista brasileiro.

Em 2018, a OCB/MS executou diversas ações na área sindical, dentre elas reuniões com 
o Sintracoop/MS para a negociação e fechamento da convenção coletiva 2018/2019, 
no período de maio a agosto/2018, como também reuniões da Comissão permanente de 
negociação coletiva com cooperativas e Sintracoop/MS.

Também aconteceu as AGE´s sobre questões sindicais, no dia 04/07 foi analisado o rol 
de reinvindicações do Sintracoop/MS.

Na AGE de 30/11 foi aprovada a implantação da Contribuição Confederativa para 2019. 
Essa nova contribuição prevista no Art. 8º da CF, será a fonte de recursos financeiros para 
garantir a sustentabilidade do Sistema Sindical Cooperativista. A sustentabilidade finan-
ceira do Sistema Sindical Cooperativista foi objeto de estudo de um grupo criado pela 
CNCOOP e as Federações Sindicais de Cooperativas.

“A comissão nomeada conferiu as cédulas antes de iniciar a votação e, terminado o pro-
cesso, efetuou a contagem dos votos referentes à implantação da Contribuição Confede-
rativa e tabela para 2019, ficando aprovada, por 22 (vinte e dois) votos, 0 (zero) votos 
brancos e 0 (zero) votos nulos”. 

No início do ano ocorreu uma reunião com a Superintendência Regional do Trabalho, na 
qual o presidente da OCB/MS, Celso Régis, a Superintendente Dalva Aparecida, o pre-
sidente da Sicredi de Campo Grande Antônio Kurose, o Assessor do Ministro Marun, na 
presença do Superintendente Regional do Trabalho Vladimir Struck, trataram assuntos 
sobre Economia Solidária e a Feira do Trabalho MS, promovida pelo Ministério do Traba-
lho juntamente com seus proponentes e parceiros.

REPRESENTAÇÃO SINDICAL
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você.você.você.você.

Venha com a gente
e seja um multiplicador 

do movimento 
cooperativista

.

Somos o 
movimento 
de milhões de 
brasileiros em 
que cada pessoa 
é fundamental. 
Principalmente,
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FORTALECER A IMAGEM DO SISTEMA OCB/MS E DIVULGAR OS 
BENEFÍCIOS DO COOPERATIVISMO

IMPLEMENTAR E MONITORAR A EXECUÇÃO DE PLANO DE 
COMUNICAÇÃO PARA O SISTEMA OCB/MS
Mais pessoas precisam saber que é possível empreender, ser dono do próprio negócio, 
ter sucesso, expandir e ainda ajudar sua comunidade a crescer também. Isso é coopera-
tivismo! E nós, do Sistema OCB/MS somos responsáveis por levar essa mensagem a toda 
sociedade brasileira, sem jamais esquecer de fortalecer na base o orgulho de sermos 
cooperativistas. Afinal, pertencemos a um movimento diferenciado, ético responsável so-
cioeconômico e ambiental. 

FOMENTAR, PRODUZIR E DISSEMINAR CONHECIMENTOS PARA O 
COOPERATIVISMO SUL-MATO-GROSSENSE

PROMOVER O DEBATE EM TORNO DOS DESAFIOS ATUAIS E 
FUTUROS DO COOPERATIVISMO

Como encerramento das atividade de 
2018, o Sistema OCB/MS realizou o VI 
Seminário de Líderes, que contou com 
a presença de cerca de 180 pessoas, 
entre dirigentes, cooperados, colabora-
dores, lideranças do setor e autorida-
des. Economia pós eleições e liderança 
foram os temas das palestras.

SEMINÁRIO DE LÍDERES

FOMENTAR E DISSEMINAR A INOVAÇÃO E O DESENVOLVIMENTO 
TECNOLÓGICO NAS COOPERATIVAS
Cooperar para o conhecimento é espelhar nossa prática no que há de melhor no Brasil e 
no mundo, inspirando e compartilhando os aprendizados adquiridos. Por isso, geramos 
informações sobre o cooperativismo, sobre os setores onde as cooperativas atuam, e 
também sobre as normas e legislações aplicáveis. São estudos de mercado, pesquisas, 
relatórios e publicações criadas para levar a todos os brasileiros informações precisas e 
relevantes sobre o nosso modelo de negócios.

OBJETIVO 4

OBJETIVO 5



Relatório de Gestão 2018 - Sistema OCB/MS20 Relatório de Gestão 2018 - Sistema OCB/MS20 Relatório de Gestão 2018 - Sistema OCB/MS20



Relatório de Gestão 2018 - Sistema OCB/MS 21Relatório de Gestão 2018 - Sistema OCB/MS 21

OBJETIVOS
DE GESTÃO
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OBJETIVO 1

DESENVOLVER CONTINUAMENTE AS COMPETÊNCIAS DOS 
COLABORADORES.

AMPLIAR E INTENSIFICAR O DESENVOLVIMENTO DAS 
COMPETÊNCIAS E DE RETENÇÃO DE TALENTOS, ALINHADAS AOS 
DESAFIOS DO COOPERATIVISMO.

Ao longo do ano, o Sistema OCB/MS promoveu capacitações que desenvolveram as com-
petências e habilidades de seus colaboradores. Desde trabalhos em equipe, até capaci-
tações individuais.

A cada dia nosso quadro vem crescendo e adquirindo novos perfis, novas gerações capa-
zes de trabalhar pelo cooperativismo. Fechamos 2018 com 24 colaboradores, 2 estagiá-
rios e 4 terceirizados. Temos uma baixa rotatividade (turnover), o que demonstra o bom 
ambiente que nossa Casa é para os colaboradores.

No Sistema OCB/MS, temos gerações diferentes trabalhando juntas e em total sintonia 
para fazer crescer um movimento que consegue despertar nas pessoas a vontade de unir 
forças, compartilhar desafios e vitórias e, ainda, contribuir para transformar realidades.

Conhecemos e valorizamos a capacidade do nosso corpo técnico, investindo pesado em 
motivação, seja com oportunidades de ascensão na carreira, com a oferta de capacitação 
ou outras formas de reconhecimento. Fazemos isso, cientes de que os resultados alcan-
çados refletem o trabalho e a dedicação de cada um. 



Relatório de Gestão 2018 - Sistema OCB/MS 23

DESENVOLVER OS PROFISSIONAIS DO SISTEMA, COM ÊNFASE 
EM COMPETÊNCIAS E GERÊNCIAS ESTRATÉGICAS.

PERCENTUAL DE COLABORADORES
POR TEMPO DE EMPRESA

Acima de 
20 anos

10 a 20 anos

6 a 10 anos
incompletos

3 a 6 anos 
incompletos

Menos
de 3 anos42%

13%

17%

17%

13%

PERCENTUAL DE COLABORADORES
POR GERAÇÃO

Geração Z

Geração Y

Geração X

Baby Bommers13%

17%

0%

71%

PERFIL DOS FUNCIONÁRIOS

PERCENTUAL DE COLABORADORES
POR SEXO

Masculino

Feminino50%

50%

PERCENTUAL DE COLABORADORES
POR ESCOLARIDADE

Pós-graduação

Graduação

Ensino Médio

Ensino
Fundamental

4%

4%

50%

42%

ÍNDICE DE TURNOVER EM 2018  =  19%

AÇÕES DE 
CAPACITAÇÃO

04 treinamentos internos em equipe, totalizando 52 horas.
Mais de 90 ações individuais, internas e externas, totalizando 
aproximadamente 1.500 horas.
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APRIMORAR E INTENSIFICAR O RELACIONAMENTO COM AS 
COOPERATIVAS.

ESTRUTURAR E APRIMORAR MODELO DE GESTÃO DO 
RELACIONAMENTO COM AS COOPERATIVAS
A cada dia, o Sistema OCB/MS está mais próximo de suas filiadas, com programas, visi-
tas, monitoramento e capacitações específicas para atender a necessidade de cada uma.

Trabalhamos para defender os interesses de todas as cooperativas, uma responsabilidade 
grande que exige esmero e dedicação de nossa equipe.

OBJETIVO 2

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

Semanalmente enviamos um boletim eletrônico a mais de 3 mil e-mails incluindo 
cooperados, cooperativas, colaboradores, jornalistas e entidades; com notícias do coope-
rativismo no Brasil e no MS.

Mensalmente os conselheiros e cooperativas recebem nosso relatório de atividades que 
apresenta centenas de ações realizadas para fomentar o crescimento do cooperativismo.

Outra publicação importante é o MS Cooperativo, nosso informativo impresso que retrata 
o cooperativismo em nosso Estado e seus diferenciais. Em 2018 foram 3 edições, com 
mais de 100 reportagens.

Estamos online através do nosso site institucional com dados do sistema, matérias so-
bre o cooperativismo, informações sobre capacitações etc. Além do site, também temos 

GARANTIR COMUNICAÇÃO FREQUENTE E ÁGIL COM OS SEUS 
PÚBLICOS.

SEGMENTAR OS PÚBLICOS E OS INSTRUMENTOS DE 
COMUNICAÇÃO.

Em tempos de internet, as notícias circulam numa velocidade nunca antes vista. E elas 
chegam de lugares diferentes, com opiniões antagônicas, abordando uma infinidade de 
assuntos. Em meio a esse verdadeiro dilúvio de informações, é difícil priorizar o que 
realmente é relevante. Daí a importância de manter uma comunicação frequente, ágil e 
acima de tudo que interesse aos nossos diferentes públicos.

OBJETIVO 3



Relatório de Gestão 2018 - Sistema OCB/MS 25

3 MIL
seguidores acessos

6 MIL
curtidas

34 MIL

presença digital através das redes sociais, com perfis atualizados diariamente e tendo 
interatividade com a sociedade.

Esse ano, investimos no Instagram, que fechou 2018 com mais de 3 mil seguidores, se-
guido pelo Facebook com mais de 6 mil curtidas e nosso site com mais de 34 mil acessos.

APRIMORAR O CADASTRO E OS CANAIS PARA COMUNICAÇÃO 
DIRETA E ÁGIL COM OS PÚBLICOS DE INTERESSE.

Mídia Espontânea - Através do nosso trabalho procuramos mostrar as vantagens oferecidas 
por esse modelo de negócio empreendedor e sua importante contribuição para o cresci-
mento do nosso país à imprensa. Durante o ano, centenas de notícias foram divulgadas 
pela imprensa estadual e sua maioria foi pautada pelo nosso setor de comunicação com 
um alto índice de positividade.

OBJETIVO 4

APERFEIÇOAR O CONTROLE, AMPLIAR E DIVERSIFICAR AS 
FONTES DE RECURSOS.

INTENSIFICAR A ARTICULAÇÃO PARA BUSCA DE PARCERIAS
E PATROCÍNIOS.

O Sistema OCB/MS preza por ter um bom relacionamento com as instituições parceiras 
no Estado, por isso está sempre presente apoiando diversos eventos. Um deles é o Show-
tec, promovido pela Fundação MS, na qual a OCB/MS é uma das instituições mantenedo-
ras. Em 2018, a feira trouxe aos participantes exposições e novidades destinadas a toda 
cadeia produtiva, além de palestras técnicas com temas voltados ao cotidiano no campo.

Em fevereiro, aconteceu 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 Tra-
balho e Emprego de Mato Grosso do Sul, Sicredi, Famasul e Faems.

O fim de agosto foi marcado pelo 21º Encontro Técnico do Leite, realizado em Campo 
Grande pelo Sindicato Rural de Campo Grande em parceria com a Famasul (Federação 
da Agricultura e Pecuária de MS), o Senar/MS (Serviço Nacional de Aprendizagem Rural) 
e a Associação dos Criadores de MS, que reuniu 700 pessoas entre produtores, técnicos 
e autoridades.
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PROJETOS DESENVOLVIDOS EM 
PARCERIA COM O SESCOOP/MS

Relatório de Gestão 2018 - Sistema OCB/MS 27



Relatório de Gestão 2018 - Sistema OCB/MS28

PROMOVER A EDUCAÇÃO COOPERATIVISTA NAS COOPERATIVAS 
E COMUNIDADES.

PROGRAMA DE ORIENTAÇÃO COOPERATIVISTA.

O Programa de Orientação Cooperativista (POC) tem como proposta garantir conheci-
mento a grupos interessados em saber mais sobre a doutrina, princípios, valores e ca-
racterísticas de uma sociedade cooperativista. Este programa visa aumentar os níveis de 
conhecimento da sociedade em cooperativismo, preparando estes grupos para constituir 
ou fazer parte de cooperativas de forma consciente e responsável, ajudando a disseminar 
a cultura cooperativista.

PROGRAMA DE ORIENTAÇÃO 
COOPERATIVISTA - POC

Grupos interessados em desenvolver al-
guma atividade econômica dentro do uni-
verso cooperativo.

PÚBLICO-ALVO

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

OBJETIVO

Disseminação da doutrina, princípios 
e valores do cooperativismo, 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 adequada aos princípios, valores 
e doutrina cooperativista.

RESULTADO 
ESPERADO
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PROMOVER A PROFISSIONALIZAÇÃO DA GESTÃO 
COOPERATIVISTA

QUALIFICAR DIRIGENTES E COOPERADOS EM GESTÃO 
COOPERATIVISTA

AÇÕES DESCENTRALIZADAS

Em 2018 foram desenvolvidos diversos projetos que contemplaram dirigentes e coope-
rados, como o fechamento do Programa de Presidentes, que em maio na Universidade 
Católica de Lisboa ocorreu a etapa internacional do PDGL- Programa de Desenvolvimento 
de Gestão e Liderança, que complementou o Programa de Formação de Presidentes que 
começou em junho de 2017 e é promovido pelo Sescoop/MS. 

Dirigentes e cooperados puderam participar de palestras e congressos pelo país para apri-
morar o conhecimento, um deles foi o HSM Expomanagement, que é o maior evento de 
gestão empresarial da América Latina.

Conselheiros do Sescoop/MS participaram do World Coop Management, congresso ela-
borado para profi ssionais que buscam manter-se atualizados sobre os conceitos e estra-
tégias 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.

OBJETIVO 1

68
AÇÕES PESSOAS

BENEFICIADAS

4.800
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AMPLIAR O ACESSO DAS COOPERATIVAS ÀS SOLUÇÕES DE 
FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL.

OFERECER QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL ESPECIALIZADA, 
PRIORITARIAMENTE POR MEIO DA ARTICULAÇÃO COM 
PARCEIROS E DE FORMA COMPLEMENTAR À ATUAÇÃO DO 
SESCOOP/MS.

Em 2016, foi lançado o Programa “Aprendiz Co-
operativo: Auxiliar Administrativo” que foi estrutu-
rado 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 aprendizagem, os jo-
vens 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 2018 foram capacitados 112 jovens aprendizes de 17 cooperativas nos municípios 
de Campo Grande, Naviraí e São Gabriel do Oeste. O programa está formatado em 02 mó-
dulos: teórico (básico e específico) e prático. A carga horária teórica é composta por 500 
horas de formação, distribuídas ao longo de 16 meses oferecidas nas dependências da 
unidade do Sistema OCB/MS, Faculdade Anhanguera de Naviraí e Centro de Qualificação 
Profissional de São Gabriel do Oeste. 

Neste ano, foi concluída a primeira turma em Naviraí, com carga horária de 1000 horas, 
somando prática na cooperativa e teoria em sala de aula, atendendo 4 cooperativas na re-
gião. Os demais cursos são realizados em parceria com SENAI, SENAC, CIEE e Instituto 
Mirim de Bataguassu. Os municípios atendidos com aprendizagem são: Campo Grande, 
Maracaju, Dourados, Caarapó, Nova Andradina, Aquidauana, Paranaíba, São Gabriel do 
Oeste, Rio Brilhante, Ponta Porã, Sidrolândia e Naviraí, podendo ser expandido para to-
dos os municípios de Mato Grosso do Sul por meio da plataforma EAD.

PROGRAMA APRENDIZ COOPERATIVO

OBJETIVO 2
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PROMOVER A PROFISSIONALIZAÇÃO DA GOVERNANÇA 
COOPERATIVISTA.

QUALIFICAR DIRIGENTES E COOPERADOS EM GOVERNANÇA 
COOPERATIVISTA.

DISSEMINAR AS BOAS PRÁTICAS DE GOVERNANÇA EM 
COOPERATIVAS.

Em agosto, o Sistema OCB/MS promoveu o VII Seminário Jurídico 
do Cooperativismo de MS, que reuniu cerca de 100 profi ssionais e 
contou com a presença de autoridades.  O evento teve o objetivo de 
promover a refl exão e o debate das mais importantes teses e hipó-
teses pertinentes ao direito cooperativo brasileiro.

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 com-
petências de liderança no segmento.

De acordo com o dicionário Michaelis, monitorar é compreendido por “acompanhar e 
observar o decurso de um processo (...)”.

Nossa equipe de monitoramento vai além, com auxílio de um conjunto de atividades in-
tegradas de diagnóstico, acompanham a identidade (se a cooperativa atente a todos os 
preceitos legais), a governança, a gestão e o desempenho das atividades executadas. De 
posse dessas informações, as repassam para as cooperativas para subsidiarem o planeja-
mento das ações que visem seu desenvolvimento sustentável. 

Para fomentar esse desenvolvimento, com um olhar direcionado para a gestão e ao negó-
cio das cooperativas, utilizamos de três ferramentas elaboradas pelo Sescoop Nacional, 
o Programa de Acompanhamento da Gestão das Cooperativas – PAGC, o Programa de 
Desenvolvimento da Gestão das Cooperativas – PDGC e o Programa de Desenvolvimento 
Econômico-fi nanceiro – GDA, a seguir, descrevemos cada ação de maneira isolada.

SEMINÁRIO JURÍDICO

OBJETIVO 3
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PAGC - PREVISTO X REALIZADO

PREVISTO
ATENDIMENTO DE 50 

COOPERATIVAS

REALIZADO
ATENDIMENTO DE 50 
COOPERATIVAS

As 50 cooperativas atendidas pelo programa foram: COOASGO; COOTRANSIDRO; COPERTRAN; COOPAVIL; 
COMPROJA; COOPER3; COPAMIS; COOPERSÃO GABRIEL; COOPERDIB; COOPLAF; COPACENTRO; UNIMED 
DOURADOS; COOPERSA; SICOOB CENTRO SUL; SICREDI CENTRO SUL; UNIPRIME DOURADOS; COOPER-
BAI; CERBEMS; COESO; COAPUÃ; COPPER; UNIMED DO ESTADO MS; SICREDI CAMPO GRANDE; COO-
PAER; CAMVA; CERCAMPO; COORLMS; UNIPRIME CENTRO OESTE; CONACENTRO; SICREDI UNIÃO MS/TO; 
SICOOB COCRESUL; COPRASUL; COTTONSUL; UNIMED CORUMBÁ; CERGRAND; UNIODONTO DOURADOS; 
COOPASOL; MSPEIXE; COOPSEMA; SICREDI PANTANAL; COPASUL; COOPAR; COOPERFRON; COPACERES; 
COOTRASGO; SICREDI CELEIRO CENTRO OESTE; COOPEROESTE; UNIMED TRÊS LAGOAS.

O programa tem como objetivo viabilizar aos dirigentes, informações de forma rápida, 
fácil e confi ável, por meio de um instrumento que avalia os pontos fortes e oportunidades 
de melhoria a serem utilizadas na elaboração do planejamento estratégico e dos planos 
de ação da cooperativa. Isto garante adequada mensuração e o controle dos indicadores 
para a gestão da cooperativa.

O PDGC utiliza indicadores para auxiliar as cooperativas na tomada de decisão, e todos 
eles estão pautados no Modelo de Excelência da Gestão® (MEG), da Fundação Nacional 
da Qualidade (FNQ), que é um modelo referencial utilizado para promover a melhoria da 
qualidade da gestão organizacional e o aumento da competitividade. 
O Programa é aplicado em ciclos anuais, visando o aperfeiçoamento contínuo a cada ciclo 
de planejamento, execução, controle e aprendizado.

Para essa ação foi estabelecida uma meta de atendimento de 30 cooperativas, sendo 
superada em 23%, alcançando o número de 37 instituições cooperativistas, conforme 
informações extraídas do programa PDGC.

O programa tem por objetivo analisar a conformidade da cooperativa quanto as particula-
ridades previstas pela legislação vigente, (uma delas é a 5764/71) para assim apresentar 
um plano de ação caso apresentem oportunidades de melhoria. Nesta ação foi estabe-
lecida uma meta de atendimento de 50 cooperativas, ao qual foi alcançada com êxito, 
conforme relatório de aplicação do eixo Identidade, extraído do sistema SINAC. 

PROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO DE GESTÃO DAS 
COOPERATIVAS - PAGC

PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO DAS 
COOPERATIVAS - PDGC
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PDGC - PREVISTO X REALIZADO

PREVISTO
ATENDIMENTO DE 30 

COOPERATIVAS

REALIZADO
ATENDIMENTO DE 37 
COOPERATIVAS

As 37 cooperativas atendidas pelo programa foram: COOAGO; COPERTRAN; COOPERAFA; COOPAVIL; COO-
PERAMS; COMPROJA; COPAMIS; COOPER3; COOPECRI; COOPER SÃO GABRIEL;  COPACENTRO;  UNIMED 
DOURADOS;  SICREDI CENTRO SUL;  UNIPRIME DOURADOS; COOPERSA; COESO;  COAPUÃ;  COPPER;  
SICREDI CAMPO GRANDE;  UNIODONTO CAMPO GRANDE;  COOPERTAXI;  UNIPRIME CENTRO OESTE;  CO-
NACENTRO; SICREDI UNIÃO MS/TO;  SICOOB COCRESUL;  COPRASUL;  COTTONSUL;  CERGRAND;  UNIO-
DONTO DOURADOS; COOPASOL;  COOPSEMA;  SICREDI PANTANAL; COPASUL;  COOPERGRÃOS; SICREDI 
CELEIRO;  COOPEROESTE;  UNIMED TRÊS LAGOAS.

O objetivo do programa é simplifi car e fornecer de forma fácil, correta e adequada, infor-
mações que permitem controlar os indicadores e estimativas confi áveis para as coopera-
tivas.

O GDA permite a análise e o acompanhamento dos resultados em tempo real, garantindo 
maior transparência da administração, bem como a modernização e a melhoria das co-
operativas sul-mato-grossenses. Como resultado, o GDA ajuda a promover a melhoria da 
gestão e agregação de valor a cooperativa.

Para essa ação foi estabelecida uma meta de atendimento de 20 cooperativas, a qual foi 
alcançada com êxito, conforme relatórios individuais gerados e termos de recebimentos 
assinados.

A luz do programa PDGC, foi realizado no mês de março, em nosso auditório, o Seminário 
de Excelência da Gestão das Cooperativas de MS, que teve como objetivo aprofundar o 
entendimento e uso do Modelo de Excelência da Gestão® – MEG pelas cooperativas de 
Mato Grosso do Sul, disseminado pela Fundação Nacional da Qualidade – FNQ. O evento 
contou ainda com a exposição do case de sucesso da cooperativa mineira do ramo de 
transporte, COOPMETRO, reconhecida nacionalmente no Prêmio Excelência de Gestão, 
promovida pelo Sescoop Nacional.

O evento teve a presença de mais de 100 pessoas e envolveu 25 cooperativas que funda-
mentam toda a aplicação do Programa de Desenvolvimento da Gestão das Cooperativas 
– PDGC.

PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO-
FINANCEIRO – GDA
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GDA - PREVISTO X REALIZADO

As 20 cooperativas atendidas pelo programa foram: COOASGO;  COOTRANSIDRO;  COPERTRAN;  COPACEN-
TRO;  COOPERSA; COPPER;  UNIODONTO CAMPO GRANDE;  CAMVA;  UNIMED CAMPO GRANDE;  COPA-
SUL;  COTTONSUL;  UNIMED CORUMBÁ;  CERGRAND; UNIODONTO DOURADOS;  COOPASOL;  COOPSEMA; 
COPASUL; COOPERGRÃOS;  COOPEROESTE; UNIMED TRÊS LAGOAS.

Foram atendidas as seguintes cooperativas: COOPERTRAN; COPACENTRO;  SICREDI UNIÃO MS/TO; SICREDI 
CENTRO SUL; SICREDI PANTANAL; CERGRAND; UNIODONTO CAMPO GRANDE; UNIODONTO DOURADOS; 
COOPERAFA; COOPER3; COOPERGRÃOS; UNIMED CAMPO GRANDE; UNIMED DOURADOS; COASGO; CO-
PPER; COOPERCOXIM; COOPERSA; COORLMS; COESO; CERCAMPO; COOPEROESTE; COOPLAF; COOPA-
SOL; CEMAR; COOPSEMA; COPASUL; COOPERAMS; COPAMIS; COOPERSUL; SICOOB DOURADOS; COO-
PERGRÃOS; COOPACLARA; ORGANOCOOP, COOTRANPAN.

Relacionado ao programa GDA, o Sescoop Nacional promoveu em Brasília/DF, entre os 
dias 21 e 22 de agosto, o Intercoop – Seminário de Autogestão. Dentre as cooperativas 
de MS que participam do GDA, selecionamos um grupo de 22 pessoas de 12 instituições 
para participar do evento.

Outra ação importante que realizamos foi o acompanhamento in loco de 35 Assembleias 
Gerais, tanto ordinárias quanto extraordinárias. Com o objetivo de prestigiar e assessorar 
a cooperativa nesse momento máximo de decisão e transparência para seus coopera-
dos, realizamos orientações técnicas sobre a condução da Assembleia e da confecção da 
respectiva ata. Esta ação ocorre conforme demanda recebida das cooperativas do Mato 
Grosso do Sul.

O Sistema OCB/MS é uma fonte constantemente 
utilizada pela sociedade para fornecer orienta-
ções sobre o cooperativismo em todo o estado.

Decorrente desta necessidade constante de 
informações atualizadas, foi gerado o Pano-
rama do Cooperativismo Sul-mato-grossense 
2018, publicado de maneira digital, encami-
nhado para todas as cooperativas e hospedado 
em nosso site www.ocbms.org.br na aba de
Imprensa - Publicações.

ASSEMBLEIAS GERAIS

PANORAMA DO COOPERATIVISMO

PREVISTO
ATENDIMENTO DE 20 

COOPERATIVAS

REALIZADO
ATENDIMENTO DE 20 
COOPERATIVAS
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Segmentado por ramos, apresentamos os dados referentes ao quantitativo de cooperati-
vas, funcionários, cooperados, tempo de operação, ingressos, sobras, ativos, patrimônio 
líquido e impostos gerados.

Durante essa atualização de dados observamos que algumas cooperativas já não estavam 
operando, assim, solicitamos junto ao conselho do Sistema OCB/MS a inativação dessas 
cooperativas, mudamos o quadro que antes eram 111 cooperativas registradas para 92, 
conforme a distribuição expressa na tabela a seguir:

Todas essas atividades relatadas foram oriundas de 119 saídas a campo, somando aten-
dimento as cooperativas do interior e da capital, percorrendo um total de 51.579 km. 

EDUCACIONAL

INFRAESTRUTURA

TRANSPORTE

CONSUMO

ESPECIAL

MINERAL

SAÚDE

TURISMO E LAZER

CRÉDITO

HABITACIONAL

TRABALHO

COOPERATIVAS  REGISTRADAS

TOTAL

JAN 2018

111

DEZ 2018

92

57

1

10

2

0

1

5

0

3

13

2

16

1

47

1

10

2

0

1

5

0

1

13

2

10

0

AGROPECUÁRIO

PRODUÇÃO
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APOIAR INICIATIVAS VOLTADAS PARA A SAÚDE E 
SEGURANÇA NO TRABALHO E DE QUALIDADE DE VIDA.

APOIAR PRÁTICAS DE RESPONSABILIDADE 
SOCIOAMBIENTAL. 

PROMOVER E APOIAR PRÁTICAS DE SAÚDE E SEGURANÇA NO 
TRABALHO.

Através de ações descentralizadas, o Sescoop/MS apoia as realizações de capacitações 
como: Urgência e Emergência, Humanização no Atendimento à Saúde, curso Via Aérea 
Difícil, curso de Terapia Intensiva Neurológica, ATLS (Advanced Trauma Life Support), 
ACLS (Advanced Cardio Life Support), ALSO ( Advanced Life Support Obstetric) foram 
algumas contempladas nessa área.

Tem por finalidade desenvolver ações que possibilitem o alcance da melhoria da quali-
dade de vida dos empregados de cooperativas, associados e seus familiares. Essa ação se 
estende também para comunidades em que as cooperativas estão inseridas.

O Sistema OCB/MS desenvolve processos educativos e participativos que buscam benefí-
cios para a qualidade de vida e também melhorias sociais dos familiares de colaboradores 
das cooperativas, bem como da comunidade. Diversas atividades são oferecidas através 
de diferentes estratégias.

OBJETIVO 4

OBJETIVO 5

Promover a cultura da cooperação. Esse objetivo se 
torna realidade a partir da inserção de uma proposta 
educacional construída a partir dos princípios e valo-
res do cooperativismo e da prática da cooperação. O 
Programa Cooperjovem tem abrangência nacional, é 
implementado pelas Unidades Estaduais do Sescoop 
e cooperativas parceiras do programa. Em Mato Grosso 
do Sul, envolve escolas da rede de ensino público e 
atende professores e alunos de todo o ensino fundamental, com intenção de disseminar 
os ideais cooperativistas por meio de ações participativas e cooperativas.

Por meio do programa, alunos, educadores e comunidade, são estimulados a vivenciar 

COOPERJOVEM



Relatório de Gestão 2018 - Sistema OCB/MS 37

Em 2018 tivemos uma grande conquista! 

O Prêmio SomosCoop – Melhores do Ano, promovido 
pelo Sistema OCB. Ao todo, 21 cooperativas tive-
ram suas boas práticas reconhecidas nacionalmente. 
Uma delas do MS, a Sicredi União MS/TO ficou em 
segundo lugar na categoria Cooperjovem com a Es-
cola Fauze Scaff Gattass Filho.

valores essenciais como: cooperação, voluntariado, solidariedade, autonomia, responsa-
bilidade, democracia, igualdade e equidade, honestidade e ajuda mútua.

O Programa Cooperjovem é desenvolvido pelo Sescoop/MS desde o ano de 2001. Atual-
mente são atendidos 7.006 alunos, de 16 escolas, em 11 municípios, com 09 coopera-
tivas parceiras e envolvimento de 510 educadores. 
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Natal da Cooperação é uma campanha tradicional do sistema coope-
rativista de MS que visa incentivar a prática da responsabilidade so-
cial nas cooperativas, destacando a importância da cooperação entre 
os dirigentes, cooperados, funcionários e comunidade em geral onde 
as cooperativas estão inseridas.

Em 2018 a campanha arrecadou mais de 250 brinquedos que foram 
entregues em 11 instituições de Campo Grande.

Foram atendidas 09 (nove) unidades de acolhimento do núcleo 
de adoção do TJ/MS, além de outros 02 projetos escolhidos pelas
cooperativas.

Com iniciativas totalmente alinhadas aos Objetivos do Desen-
volvimento Sustentável, propostos pela ONU para erradicar a 
pobreza extrema no mundo até 2030, as cooperativas brasilei-
ras têm mostrado que atitudes simples podem mudar o mundo.

Por meio do Dia de Cooperar (Dia C), cuja celebração ocorreu 
em 30 de junho, cooperativistas e voluntários de todo o país promoveram iniciativas que 
transformaram a realidade das pessoas e contribuíram para a construção de um país mais 
justo, equilibrado e com mais oportunidades para todos.

Ao colocar em prática o princípio cooperativista do interesse pela comunidade, nós nos 
empenhamos em melhorar a vida de todos aqueles que estão ao nosso redor.

Vale lembrar que o trabalho das cooperativas do Mato Grosso do Sul não parou por aí. O 
Dia C é um grande movimento nacional de estímulo à realização de iniciativas voluntá-
rias, contínuas, transformadoras e efetivas, em todos os municípios brasileiros. A meta 
do ano 2018 foi benefi ciar mais de um milhão de pessoas e contribuir ainda mais para o 
alcance dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações 
Unidas (ONU).

DIA DE COOPERAR

COOPERATIVAS COLOCAM A MÃO NA 
MASSA POR UM BRASIL MAIS FELIZ.

NÚMERO DE
COOPERATIVAS

e P.A
(Postos de Atendimento)

34

NÚMERO DE 
VOLUNTÁRIOS

2.182

NÚMERO DE 
BENEFICIÁRIOS 

DIRETOS

18.512

NÚMERO DE 
BENEFICIÁRIOS 

INDIRETOS

33.702

NÚMERO DE
CIDADES

13

PARTICIPAÇÕES DIA C 2018  - MATO GROSSO DO SUL

NATAL DA COOPERAÇÃO
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O Sistema OCB/MS realizou esta campanha, pois acredita que o crescimento econômico 
excludente contraria os princípios do cooperativismo. Para ocorrer desenvolvimento sus-
tentável é preciso comprometimento com uma visão responsável que busca o equilíbrio 
social e a interação ética com a comunidade.

COOPERATIVA AMIGA DA CRIANÇA

É um projeto de inclusão de crianças por meio da prática 
do tênis, em parceria com a Unimed Campo Grande e a 
Associação Médica de Mato Grosso do Sul. São benefi-
ciadas 37 crianças de comunidades carentes da Capital, 
que recebem além das aulas, o transporte e um lanche 
saudável durante as atividades semanais. O projeto tem 
como objetivo a inserção social de crianças através do 
esporte.

PROMOÇÃO SOCIAL

PROJETOS EM PARCERIA COM SESCOOP/MS

DIA DE COOPERAR - DIA C

CAMPANHA PREVISTO REALIZADO

COOPERATIVA AMIGA DA CRIANÇA

APOIO PROJETO SORRISO FELIZ UNIODONTO CG

PIPA

CAMPANHA NATAL DA COOPERAÇÃO

TOTAL

2200 3079
5000 5000
200 253
35 37
40 27

7.475 8.396

RESULTADO DOS PROJETOS
EM PARCERIA COM SESCOOP/MS

CURSOS
REALIZADOS

2017

165

6.854

4.592

176

7.438

4.848

7%

8,5%

5,3%

2018
% EM

RELAÇÃO
A 2017

PARTICIPANTES
ENVOLVIDOS

HORAS
DE TREINAMENTO
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DEMONSTRAÇÕES
FINANCEIRAS

Relatório de Gestão 2018 - Sistema OCB/MS 41



Relatório de Gestão 2018 - Sistema OCB/MS42

(Valores expressos em reais)

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017

ATIVO 2018 2017
CIRCULANTE
Bancos (nota 4) 59.048 22.180
Aplicações Financeiras (nota 4) 3.658.594 3.133.030
Despesas Antecipadas (nota 5) 1.768 1.784
Total do Ativo Circulante 3.719.410 3.156.994

NÃO CIRCULANTE
Imobilizado (nota 6) 1.002.533 1.073.914
Intangível (nota 7) 3.730 3.730
Total do Ativo não Circulante 1.006.263 1.077.644

TOTAL DO ATIVO 4.725.673 4.234.638
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

PASSIVO 2018 2017
CIRCULANTE
Fornecedores  (nota 8) 8.097 9.874
Valores a Pagar (nota 9) 4.285 3.420
Encargos e Consig Terceiros Recolher (nota 10) 8.579 3.384
Folha de Pagamento (nota 11) 25.319 10.155
Provisões (nota 12) 47.282 47.808
Total do Passivo Circulante 93.562 74.641

PATRIMÔNIO SOCIAL (nota 13)
Superávit  Acumulado 4.159.997 3.556.247
Superávit do Exercício 472.114 603.750
Total do Patrimônio Social 4.632.111 4.159.997

TOTAL DO PASSIVO 4.725.673 4.234.638

Sindicato e Organização das Cooperativas 
Brasileiras no Mato Grosso do Sul
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(Valores expressos em reais)

(Valores expressos em reais)

Sindicato e Organização das Cooperativas 
Brasileiras no Mato Grosso do Sul

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

DEMONSTRAÇÕES DAS RECEITAS E DESPESAS PARA OS  
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017

 DEMONSTRAÇÕES  DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL 
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS  

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017

2018 2017
RECEITA OPERACIONAL 1.362.396 1.341.776
Taxa de manutenção 353.801 337.206
Contribuição cooperativista 775.934 731.489
Taxa de registro 578 187
Contribuição sindical 232.083 272.894

DESPESAS / Receitas operacionais -1.072.675 -1.006.109
Despesas c/ Pessoal - 653.549 -587.259
Despesas c/ Utilidades e Serviços -1.104.873 -971.743
Despesas Tributárias -3.466 -9.090
Outras receitas operacionais (nota 14) 689.213 561.983

Resultado financeiro líquido (nota 15) 182.393 268.083

RESULTADO DO EXERCÍCIO 472.114 603.750
As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis.

SUPERÁVIT SUPERÁVIT
ACUMULADO 2018

TOTAL

SALDO ACUMULADO DE SUPERÁVIT EM 31/12/2016 3.556.247 3.556.247
SUPERÁVIT EXERCÍCIO 2017 603.750 603.750
SALDOS ACUMULADOS DE SUPERÁVIT EM 31/12/2017 4.159.997 4.159.997
SUPERÁVIT EXERCÍCIO 472.114 472.114
SALDOS ACUMULADOS DE SUPERÁVIT EM 31/12/2018 4.159.997 472.114 4.632.111

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis.
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Sindicato e Organização das Cooperativas 
Brasileiras no Mato Grosso do Sul

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA PARA OS EXERCÍCIOS 
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017

2018 2017
Fluxo de caixa proveniente das operações
Superávit do exercício - 472.114-      - 603.750-      

Ajustes para reconciliar o superávit do exercício 
com recursos provenientes de atividades operacionais
Depreciação ( 74.861)        ( 87.688)        

( 546.975)      ( 691.438)      

Aumento / (Redução) nos ativos
Outros créditos ( 4.000)          
Despesas pagas antecipadamente ( 15)               ( (197)           

( 15)               ( 3.803)          

(Redução) / Aumento nos passivos
Contas a pagar ( 4.284)          ( (6.325)        
Salários, encargos sociais e imposto a pagar ( 15.164)        ( (9.927)        
Provisões trabalhistas e outras ( (526)           ( 5.126)          
Outras obrigações ( (1.868)        

( 18.922)        ( (12.994)      

Recursos líquidos gerados nas atividades operacionais ( 565.912)      ( 682.247)      
Fluxo de caixa utilizado nas atividades de investimento
Investimento ( 97)               
Adições ao ativo imobilizado ( (3.480)        ( (359.008)    
Recursos líquidos utilizados nas atividades de investimento ( (3.480)        ( (358.911)    

Aumento do caixa e equivalentes de caixa ( 562.432)      ( 323.336)      

Caixa e equivalentes de caixa
No início do exercício ( 3.155.210)   ( 2.831.874)   
No final do exercício ( 3.717.642)   ( 3.155.210)   

Aumento do caixa e equivalentes de caixa ( 562.432)      ( 323.336)      

(Valores expressos em reais)
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Sindicato e Organização das Cooperativas 
Brasileiras no Mato Grosso do Sul

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

      NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS 
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DOS EXERCÍCIOS FINDOS 

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017

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

2 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
As demonstrações contábeis foram  elaboradas,  de forma comparada,  quanto  aos exercícios de  2018  e
2017, em  consonância  aos  Princípios Fundamentais  de  Contabilidade  e  procedimentos  contábeis  as
entidades  sem  fins  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.

3 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

A) REGIME DE ESCRITURAÇÃO
As receitas  foram  registradas  em  cumprimento ao regime de caixa,  enquanto que  as  despesas  foram
registradas em obediência  ao  regime de  competência.

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

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

D) RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES E MANUTENÇÃO
Provenientes  da  Contribuição Cooperativista, Taxa de Manutenção  e  da Contribuição Sindical dos vários 
ramos do cooperativismo sul-mato-grossense, conforme a Lei 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 trabalhista pelo regime de competência.

F) PROVISÃO DE CONTINGÊNCIAS
Até  a  data deste balanço não há contra a entidade contingências passivas de natureza fiscal, tributária ou
trabalhista a serem registradas.
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Sindicato e Organização das Cooperativas 
Brasileiras no Mato Grosso do Sul

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

4 -  DISPONIBILIDADES 2018 2017
Banco c/ Movimento:
Banco do Brasil conta 107015-7 29.204 7.544
Caixa Econômica Federal         439 5.385
Bansicredi                                29.405 9.251

    Total                                         59.048 22.180
Banco a Curto Prazo:
Caixa Econômica Federal         1.289.402 1.018.492
Bansicredi Fundos de Investimento 660.383 500.597
Bansicredi Renda Fixa 1.708.809 1.613.941

    Total                                         3.658.594 3.133.030

5 - DESPESAS ANTECIPADAS 2018 2017
Seguros a Apropriar 1.768 1.784

    Total 1.768 1.784

6 - IMOBILIZADO 2018 2017
Terrenos 221.824 221.824
Prédios 836.919 836.919
Mobiliário 220.168 216.688
Veículos 110.000 110.000
Máquinas e Equipamentos 123.026 123.026
Equipamentos de Informática 38.792 38.792
Depreciação acumulada - 548.196 - 473.335

    Total 1.002.533 1.073.914

7 - INTANGÍVEL 2018 2017
Direito Uso Telefone 3.730 3.730

    Total 3.730 3.730

8 - FORNECEDORES 2018 2017
Fornecedores PJ 8.097 9.874

     Total 8.097 9.874

9 - VALORES A PAGAR 2018 2017
Valores a Pagar PJ 4.285 3.420

     Total 4.285 3.420

10 - ENC. E CONSIG. TERC. A RECOLHER 2018 2017
Consignações de Terceiros ( 4.363                              3.384)3.384)3.384
Encargos sobre Terceiros 4.216 0

    Total 8.579 3.384

11 - FOLHA DE PAGAMENTO 2018 2017
Enc Consig e Impostos FOPAG a Recolher 25.319 10.155

    Total 25.319 10.155

12 - PROVISÕES 2018 2017
Provisões sobre FOPAG 47.282 47.808

    Total 47.282 47.808

(Valores expressos em reais)
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Sindicato e Organização das Cooperativas 
Brasileiras no Mato Grosso do Sul

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

4 -  DISPONIBILIDADES 2018 2017
Banco c/ Movimento:
Banco do Brasil conta 107015-7 29.204 7.544
Caixa Econômica Federal         439 5.385
Bansicredi                                29.405 9.251

    Total                                         59.048 22.180
Banco a Curto Prazo:
Caixa Econômica Federal         1.289.402 1.018.492
Bansicredi Fundos de Investimento 660.383 500.597
Bansicredi Renda Fixa 1.708.809 1.613.941

    Total                                         3.658.594 3.133.030

5 - DESPESAS ANTECIPADAS 2018 2017
Seguros a Apropriar 1.768 1.784

    Total 1.768 1.784

6 - IMOBILIZADO 2018 2017
Terrenos 221.824 221.824
Prédios 836.919 836.919
Mobiliário 220.168 216.688
Veículos 110.000 110.000
Máquinas e Equipamentos 123.026 123.026
Equipamentos de Informática 38.792 38.792
Depreciação acumulada - 548.196 - 473.335

    Total 1.002.533 1.073.914

7 - INTANGÍVEL 2018 2017
Direito Uso Telefone 3.730 3.730

    Total 3.730 3.730

8 - FORNECEDORES 2018 2017
Fornecedores PJ 8.097 9.874

     Total 8.097 9.874

9 - VALORES A PAGAR 2018 2017
Valores a Pagar PJ 4.285 3.420

     Total 4.285 3.420

10 - ENC. E CONSIG. TERC. A RECOLHER 2018 2017
Consignações de Terceiros 4.363 3.384
Encargos sobre Terceiros 4.216 0

    Total 8.579 3.384

11 - FOLHA DE PAGAMENTO 2018 2017
Enc Consig e Impostos FOPAG a Recolher ( 25.319)25.319)25.319                           10.155)10.155)10.155

    Total ( 25.319)25.319)25.319                           10.155)10.155)10.155

12 - PROVISÕES 2018 2017
Provisões sobre FOPAG ( 47.282)47.282)47.282                           47.808)47.808)47.808

    Total 47.282 47.808

13 - PATRIMÔNIO SOCIAL 2018 2017
Patrimônio Social Acumulado ( 4.159.997)4.159.997)4.159.997                      ( 3.556.247)3.556.247)3.556.247             
Superávit do Exercício 472.114 603.750

    Total 4.632.111 4.159.997
 O Patrimônio Social é composto substancialmente de superávit e ou déficit acumulados nos exercícios.

14 - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 2018 2017
Serviços Educacionais ( 356.124)356.124)356.124                          ( 314.196)314.196)314.196                
Serviços Contribuições Cooperativistas ( 155.187)155.187)155.187                          ( 146.298)146.298)146.298                
Semana do Cooperativismo / Dia C (inscriçoes) ( -  )                                 ( 33.110)33.110)33.110                  
Convênio Recursos ADM Superior EU ( 60.000)60.000)60.000                           ( 60.000)60.000)60.000                  
Receita de Serviços ( 25)25)25                                   ( -  )                        
Indenizações (sinistro - raio no prédio) ( -  )                                 ( 5.178)5.178)5.178                     
Recuperação Despesas ( 117.877)117.877)117.877                          ( 3.201)3.201)3.201                     

    Total ( 689.213)689.213)689.213                          ( 561.983)561.983)561.983                

15 - RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO 2018 2017
Receitas de Aplicações Financeiras ( 189.564)189.564)189.564                          ( 273.846)273.846)273.846                
Despesas Financeiras ( (7.171)                            ( (5.763)                   

    Total ( 182.393)182.393)182.393                          ( 268.083)268.083)268.083                

16- SEGUROS Início Término Seguradora Valor do prêmio
Descrição do Bens (apólice)
Honda City 2013/2013 23/6/2018 23/6/2019 HDI seguros
Placa NSB 0051 nº01.102.431.058353 1.759,26
Honda City 2013/2013 12/4/2018 12/4/2019 HDI Seguros
Placa NSB 0049 nº 01102.131.002644 2.111,99
Imóvel constante do 5/3/2018 5/3/2019 Mapfre Seguros
endereço sede nº 3352/0009759/18 1.697,13

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.

(Valores expressos em reais)
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DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Sindicato e Organização das Cooperativas 
Brasileiras no Mato Grosso do Sul

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 findo em 31 de de-

zembro de 2018, vêm pelo presente parecer, declarar que encontraram 

tudo em perfeita ordem, demonstrando a exatidão de todas as contas 

da entidade e são de parecer que as mesmas merecem aprovação da 

Assembleia Geral Ordinária.

Campo Grande, 15 de fevereiro de 2019.

              

HERBERTO  CRISTOVAM  DIAS  GOMES

FLODOALDO ALVES DE ALENCAR

DORIVAL MARTINS ROMERA
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ANOTAÇÕES
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ANOTAÇÕES






