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Editorial

O Sistema OCB brasileiro completou 50 anos 
em 2019. Em Mato Grosso do Sul comemo-
ramos em junho 40 anos do Sistema OCB/MS 
e homenageamos diversas cooperativas do 
estado com mais de quatro décadas. No MS 
existem empreendimentos cooperativos com 
mais de 80 anos! Mas como garantir a pere-
nidade dos negócios?

O mercado vem mudando e as cooperativas 
precisam acompanhar as novas tendências 
para se perpetuar e alcançar a sustentabilida-
de de seu negócio, e isso só é possível através 
de boas práticas de gestão! Mas vale ressaltar, 
esta gestão necessita ser altamente profissio-
nalizada, focada em resultados, em melhorar 
a renda do cooperado, que ao mesmo tempo 
é usuário e dono do negócio, situação que 
o difere dos demais entes empresariais do 
mercado.

Para auxiliar nesses processos, o Sistema OCB/
MS oferece diversos programas que traçam 
um diagnóstico, acompanham a identidade 
(se a cooperativa atende a todos os preceitos 
legais), a governança, a gestão e o desem-
penho das atividades executadas. Todo esse 

trabalho subsidia os administradores da 
cooperativa para planejar ações que visem 
seu desenvolvimento sustentável e de seus 
cooperados.

Para fomentar esse desenvolvimento, com 
um olhar direcionado para a gestão e ao 
negócio das cooperativas, são utilizadas três 
ferramentas elaboradas pelo Sescoop-Serviço 
Nacional de Aprendizagem do Cooperativis-
mo, o Programa de Acompanhamento da 
Gestão das Cooperativas – PAGC, o Programa 
de Desenvolvimento da Gestão das Coope-
rativas – PDGC e o Programa de Desenvol-
vimento Econômico-financeiro – GDA, cujos 
programas quando bem aplicados dão condi-
ções extraordinárias de sucesso do empreen-
dimento.

Coordenar ações, estratégias e políticas inter-
nas de um empreendimento, visando o bom 
funcionamento do negócio e a geração de 
resultados positivos, este é o conceito de 
gestão, algo imprescindível para a manu-
tenção das empresas nos dias de hoje e nas 
cooperativas não é diferente.

Por isso, a cada dia o Sistema OCB/MS ofere-

Expediente

ce ferramentas e capacitações para munir os 
dirigentes e assim garantir a longevidade aos 
empreendimentos cooperativos do estado. 
Ainda vivemos um período econômico difícil, 
mas muito importante para o cooperativis-
mo. Uma fase de conquistas e de visibilida-
de na sociedade, mas que também aumenta 
a responsabilidade do modelo cooperativo 
como agente transformador e gerador de 
desenvolvimento local, contribuindo para 
uma sociedade mais justa, fraterna e promo-
tora da felicidade das pessoas.

Portanto, vamos continuar! Sempre com foco 
no trabalho, na gestão, no profissionalismo, 
na transparência e nos resultados!

E para conseguirmos tudo isso é preciso 
estar sempre na vanguarda das informações, 
do conhecimento, na onda das inovações, 
enfrentando cada desafio com atos de coope-
ração. Nas próximas páginas deste Informati-
vo você encontrará tudo isso e muito mais. 
Boa Leitura.

Celso Ramos Régis 
Presidente
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Conferência sobre cooperativismo na 71ª Reunião Anual da SBPC

Indicadores do 
Sistema OCB 
são lançados no 
Capacitacoop

Representantes do cooperativismo tomam 
posse na Junta Comercial

Durante a 71ª Reunião Anual da SBPC (Socie-
dade Brasileira para o Progresso da Ciência), 
ocorreu a Conferência “Panorama e Desa-
fios do Cooperativismo no Brasil”. A confe-
rência iniciou com o analista de Promoção 
Social do Sescoop, Guilherme Gonçalves, dos 
pesquisadores Valéria Gama Fully Bressan 
(UFMG) e Davi Rogério de Moura Costa (USP) 
e, também, Ivonei Scotton, diretor superin-
tendente da Cooperativa Agropecuária São 
Gabriel do Oeste (Cooasgo) – um dos grandes 
casos de sucesso quando o assunto envolve 
pesquisas acadêmicas e a importâncias delas 
para o desenvolvimento do setor.

 O evento contou com a presença do 
presidente do Sistema OCB/MS, Celso Régis, 

Ter indicadores que comprovem a efetivida-
de de ações e investimentos é a forma mais 
segura de evidenciar a eficácia da gestão de 
um negócio, independentemente do setor 
econômico. É por isso que o Sistema OCB 
está concluindo a formatação de um paco-
te de indicadores institucionais a ser utiliza-
do tanto pela unidade nacional quanto por 
suas organizações estaduais.

Segundo o superintendente do Sistema OCB, 
Renato Nobile, os indicadores são impor-
tantes ferramentas de gestão interna, pois 
contribuem para uma maior clareza quan-
to ao direcionamento institucional e para a 
pactuação de metas, permitindo, também, a 
avaliação da execução da estratégia propos-
ta e do próprio modelo de atuação.

“Favorecem [os indicadores], também, a 
geração de informações, de forma a mensu-
rar e comunicar a contribuição do Sistema 
OCB para o fortalecimento do modelo coope-
rativista, além da transparência perante as 
cooperativas, a sociedade e demais partes 
interessadas”, avalia o superintendente.

Os indicadores do Sistema foram lançados 
oficialmente durante evento nacional de 
capacitação, em Brasília, que contou com 
a participação de dezenas de técnicos das 
organizações estaduais do Sistema OCB, 
inclusive do MS.

Representantes do cooperativismo tomaram 
posse na sede da Junta Comercial no mês 
de julho. Estavam presentes, Jaime Verruck, 
Secretário de Estado de Meio Ambiente, 
Desenvolvimento Econômico, Produção e 
Agricultura Familiar, Celso Régis, Presidente 
do Sistema OCB/MS, Augusto Ferreira de 
Castro, Presidente da Junta Comercial, Dr. 
Nivaldo Domingos da Rocha, Secretário 
Geral da Junta Comercial e Dalva Caramalac, 
Superintendente do Sistema OCB/MS.

Fazer parte do colegiado da Junta Comercial 
é uma reivindicação antiga do cooperativismo 
e que faz parte da Lei Estadual do Cooperati-
vismo, Lei 2.830. “Estamos agradecidos pelo 
empenho do nosso Governador Azambuja, 
que desde 2007, época em que era deputa-
do, auxiliou junto ao Governo Federal essa 
indicação e ao Secretário Jaime que sempre 
apoiou nesse processo. É um reconhecimen-
to ao cooperativismo no nosso Estado, da 

Primeira vez que a UFMS sedia esse evento.

importância do segmento para a 
economia e na melhoria na vida 
das pessoas. O Sistema OCB/MS 
e todas as cooperativas se sentem 
honrados em terem representan-
tes compondo o colegiado da 
Junta”, declarou Celso Régis.

Segundo o Secretário Jaime, 
ter pessoas com conhecimen-
to técnico em cooperativismo 
será importante para agilizar os 
processos na Junta Comercial. 
“O cooperativismo por ser um 
pilar importante na economia de 

Mato Grosso do Sul precisa fazer parte 
desse colegiado para desenvolver ainda 
mais o setor”, ressaltou e ainda comple-
tou que isso é resultado do Programa 
Estadual de Desenvolvimento e Forta-
lecimento do Cooperativismo em Mato 
Grosso do Sul (Procoop), uma articula-
ção entre o Governo do Estado e o Siste-
ma OCB/MS. “Como a legislação ainda 
não permite que a OCB/MS tenha uma 
vaga na Junta, pessoas da instituição 
foram nomeadas como representantes 
da União.

Diego Linhares da Cunha e Rogério 
Alexandre de Jorge Napoleão Piva, repre-
sentantes da OCB/MS, irão exercer as 
funções de Vogal Titular e Vogal Suplen-
te, respectivamente, para o mandato 
que corresponde ao quadriênio de feve-
reiro de 2019 a fevereiro de 2023.

além de cooperativistas do Estado. O objetivo 
foi apresentar a força do cooperativismo 
brasileiro e as oportunidades de pesquisa 
que podem surgir a partir da observação do 
dia-a-dia das cooperativas. 

Os pesquisadores evidenciaram que o coope-
rativismo tem muito campo para ser pesquisa-
do, como gestão, intercooperação, sucessão 
etc. “As cooperativas como objeto de estudo 
e instrumentos de pesquisa têm vários temas, 
um deles: até de que forma os empreendi-
mentos cooperativos podem auxiliar a atin-
gir os ODS’s- Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável?”, destacou o professor Davi.

Representantes do cooperativismo tomaram posse na sede da 
Junta Comercial. No meio, o assessor Jurídico do Sistema OCB/MS,  
Diego Linhares que foi empossado.
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“Cooperativas por 
um trabalho digno”

Moção ao cooperativismo e lançamento da 
Agenda Institucional ocorrem na Assembleia

XXIV Ticoop reúne 1300 participantes em fim de semana esportivo e 
cooperativo

Todos os anos, a ACI –Aliança Coope-
rativa Internacional elege um tema. 
Em 2019, o tema foi “Cooperativas 
por um trabalho digno”. O objetivo 
foi justamente reforçar a mensagem 
de que as cooperativas são empresas 
centradas nas pessoas, caracterizadas 
por um controle democrático que 
prioriza o desenvolvimento humano 
e a justiça social no local de trabalho.

“As cooperativas ajudam a preservar 
o emprego e promovem o trabalho 
decente em todos os setores da eco-
nomia. Através da participação, os 
membros têm uma motivação para 
mudar suas vidas, suas comunida-
des e o mundo”, afirma o presidente 
da Aliança Cooperativa Internacional 
(ACI), Ariel Guarco.

O Deputado Professor Rinaldo (PSDB) subiu 
à tribuna no dia 03 de julho para discursar 
sobre a importância do sistema coopera-
tivista. Para ele, os cenários econômicos de 
quaisquer países se beneficiam muito pela 
união das pessoas.

A moção foi prestigiada por dirigentes e coo-
perativistas do Estado, e fez parte da progra-
mação da Semana do Cooperativismo.

Na ocasião também ocorreu o lançamento 
da Agenda Institucional do Cooperativismo 
no Mato Grosso do Sul, com a presença dos 

Abrindo a programação da XIII Semana do 
Cooperativismo, nos dias 29 e 30 de junho, 
no Poliesportivo Dom Bosco, ocorreu o XXIV 
Ticoop- Torneio de Integração Cooperativista, 
que reuniu 1300 pessoas com a finalidade de 
intensificar a integração de dirigentes, fun-
cionários, associados, filhos de associados 
e filhos de funcionários das cooperativas de 
Mato Grosso do Sul.

O torneio que é um grande momento de 
integração e confraternização, teve 16 moda-
lidades, dentre elas: Futebol Suíço Masculino, 
Futebol Suíço Master Masculino, Voleibol 
Masculino, Voleibol Feminino, Futsal Mascu-
lino, Tênis de Mesa Masculino, Tênis de Mesa 
Feminino, Cabo de Guerra Masculino, Quei-

mada Feminino, Circuito Cooperativo, Bocha 
(unissex), Damas (unissex), Truco (unissex), 
Bozó (unissex), Sinuca e Campanha de Arre-
cadação de Alimentos.

A modalidade Arrecadação de Alimentos reu-
niu mais de 5 toneladas que foram doadas 
às instituições carentes. “Nosso torneio já é 
tradicional no Estado, estando na 24ª edição. 
É uma forma de promover o espírito coope-
rativo através da prática esportiva”, afirma 
Celso Régis, presidente do Sistema OCB/MS.

Ao todo 800 atletas, de 17 cooperativas, 
de todos os ramos, desde o agropecuário, 
de crédito, saúde, infraestrutura, dentre 
outros, confraternizaram e promoveram a 
cooperação.

Medalhas e troféus do XXIV Ticoop.

Atletas foram premiados com medalhas e troféus.

 Atletas disputaram 16 modalidades.

Cooperativistas prestigiam lançamento da Agenda Institucional.

deputados estaduais que compõem a Frente 
Parlamentar do Cooperativismo e dirigentes 
do Estado.
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Dia C promove cidadania e comprova a importância da cooperação para o 
desenvolvimento econômico e social

Uma tarde de cooperação e de muitas opor-
tunidades à comunidade. Este foi o Dia C 
(Dia de Cooperar) em Campo Grande – MS, 
que comprovou o quanto a união é capaz de 
promover ações valiosas.

A iniciativa, realizada no Parque Ayrton Senna, 
levou serviços de emissão de CPF, educação 
financeira, elaboração de currículo, cadastro 
de currículo para aprendizagem e estágio, 
teste de visão, aferição de pressão, orienta-
ção nutricional, orientação jurídica, corte de 
cabelo, distribuição de mudas e hortaliças, 
gincana cooperativa, palestras, orientação 
sobre saúde bucal, sorteio de brindes, distri-
buição de pipoca e algodão-doce, aulas de 
zumba e pilates, entre outros.

Para a dona de casa Ana Cristina da Rocha, o 
Dia C foi uma oportunidade de aprendizado. 
Mãe de dois meninos, de 8 e 5 anos, ela 
participou da palestra sobre violência contra 
a mulher e levou os filhos para saber mais 
sobre saúde e higiene bucal.

“Aprendi muito aqui, com essa palestra a 
gente aprende a se cuidar mais e se proteger. 
Para os meninos também foi bom, aprende-
ram escovar os dentes e gostaram”, disse a 
moradora da região.

Este é o intuito do cooperativismo, colabo-
rar para o crescimento da sociedade como 
um todo, membros ou não das cooperati-

População participa do Dia C em Campo Grande/MS.

Dia C em São Gabriel do Oeste.

Dia C em Três Lagoas.

vas, segundo o Presidente da OCB/MS, Celso 
Régis Ramos.

“As cooperativas se firmam cada vez mais 
como importantes instrumentos de desen-
volvimento econômico e social e no Dia C 
mostramos a força da cooperação, por meio 
desta iniciativa que beneficia a sociedade, 
com ações voluntárias, o que comprova o 
comprometimento de todos os envolvidos”, 
afirma o presidente.

Uma das tendas mais procuradas pelas crian-
ças, foi a do Conacentro (Cooperativa dos 
Produtores do Centro-Oeste) onde, de forma 
lúdica, os participantes receberam infor-
mações sobre como combater o mosquito 
aedes aegypti, transmissor da dengue, além 
da oficina de slime, pescaria com brindes e 
pintura facial.  Para o presidente da coope-
rativa, Ademir Pinesso, além de orientar e 
entreter as crianças, a ação se destaca pelo 
estímulo ao voluntariado.

“Há 10 anos participamos do Dia C junto à 
OCB e o resultado mais importante é desen-
volver o voluntariado entre nossos colabora-
dores, estimulando a levar seu melhor a toda 
sociedade e a quem mais precisa, principal-
mente”, pondera Pinesso.

Representando o Sescoop, o coordenador 
Financeiro Carlos Baena, destacou que o Dia 
C reflete em uma data, aquilo que as coope-

rativas desenvolvem ao longo de todo o ano 
em prol da sociedade.

“O primeiro sábado de julho transmite aquilo 
que as cooperativas fazem ao longo do ano, 
dia após dia, sempre em benefício do desen-
volvimento da sociedade”, finalizou Baena.

Além de Campo Grande, as atividades do Dia 
C ocorreram nos municípios de São Gabriel 
do Oeste, Três Lagoas, Corumbá, Dourados, 
Angélica e Naviraí, reunindo 25 cooperativas 
e cerca de 1200 voluntários.
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OCB completa 50 anos e divulga números do cooperativismo

O cooperativismo gera trabalho, emprego, 
renda e confirma sua importância socioeco-
nômica para o desenvolvimento estratégico 
do país. É o que apontam os números do 
Anuário do Cooperativismo Brasileiro (2019), 
lançado durante sessão solene conjunta 
realizada no Plenário do Senado Federal, em 

homenagem aos 50 anos da OCB, celebrados 
em 2019.

Senadores, deputados federais, represen-
tantes dos poderes Executivo e Judiciário, e 
cooperativistas participaram do evento e – 
atentos – acompanharam o discurso do presi-
dente da OCB, Márcio Lopes de Freitas, que 
discursou em nome dos 50 milhões de brasi-
leiros ligados ao cooperativismo.

Além do resultado das 6.828 cooperativas, a 
liderança cooperativista destacou a necessi-
dade de um olhar mais cuidadoso por parte 
dos parlamentares, para as questões que 
tramitam no Congresso Nacional.

“Diante da relevância das cooperativas para 
o país, gostaria de aproveitar a oportunidade 
para agradecer a todos pelo empenho em 
desenvolver o cooperativismo brasileiro, mas 
também para pedir que continuem olhando 
com o cuidado que as cooperativas mere-
cem. Nós já fazemos muito social e economi-
camente falando, mas queremos e podemos 
fazer muito mais! Por isso contamos com 

Presidente da OCB, Márcio Lopes de Freitas
discursa no Plenário do Senado Federal.

cada um de vocês, inclusive dos representan-
tes do governo federal e do Judiciário aqui 
presentes. Temos demandas urgentes trami-
tando nas Comissões desta Casa de Leis e nos 
ministérios e, juntos, podemos transformar 
o Brasil num país muito mais cooperativo”, 
enfatizou.

TRABALHO E EMPREGO

Dentre os principais resultados obtidos pelas 
cooperativas nos últimos anos e destacados 
pelo presidente da OCB, estão o aumento 
no ingresso de novos cooperados e o cresci-
mento na geração de empregos diretos.

“Estamos na contramão do desemprego! 
Geramos, entre 2014 e 2018, cerca de 18% 
a mais de postos de trabalho – bem mais do 
que os outros setores econômicos. Segundo 
o IBGE, a empregabilidade brasileira, no 
mesmo período, cresceu apenas 5%. Tanto 
que o número de cooperados, ou seja, quem 
trabalha por um país melhor, também cresceu 
e o percentual é de encher os olhos: 15%”, 
destaca o presidente da OCB.

Frencoop: defesa do cooperativismo - Frente 
estadual tem 17 parlamentares

Levantar a bandeira do cooperativismo junto 
aos atores políticos e a opinião pública, 
inserindo os interesses das cooperativas 
nas discussões legislativas e no processo 
de formulação de normativos e de políticas 
públicas do governo, esses são os principais 
objetivos da Frente Parlamentar do Coope-
rativismo (Frencoop), bancada formada por 
deputados federais e senadores da República 
no Congresso Nacional, por deputados esta-
duais nas Assembleias Estaduais, ou por vere-
adores nas Câmaras Municipais, independen-
temente do seu estado de origem ou filiação 
partidária.

Desde 1986, a Frencoop é uma importante 
parceira do Sistema OCB nas negociações 
com o Congresso Nacional. Está em sua 
56ª Legislatura (2019-2022) e já conta com 
deputados federais e senadores que partici-
pam ativamente das discussões e delibera-
ções legislativas referentes ao segmento.

Mensalmente, a Diretoria Executiva da OCB 
se reúne com a Diretoria da Frencoop para 
alinhar as prioridades. A Frente tem contribu-
ído para aproximar os líderes cooperativistas 
do processo político-decisório.

Seus integrantes são acionados pela OCB 

em momentos-chave, quando são discuti-
das ações pontuais, mas de impacto macro. 
O objetivo é potencializar a atuação da OCB 
nas comissões e nos plenários da Câmara dos 
Deputados e do Senado Federal, bem como 
inserir o cooperativismo entre as prioridades 
da agenda de decisões governamentais.

O Deputado Federal Evair Vieira de Melo, 
Presidente da Frencoop Nacional, concentra 
esforços na ampliação da Frente Parlamen-
tar do Cooperativismo. “É um trabalho de 
conscientização e convencimento”, explica, 
com ênfase principalmente nos políticos elei-
tos para o primeiro mandato. Atualmente, 
compõem a Frencoop 301 parlamentares, 
sendo 264 deputados federais e 37 sena-
dores. “Uma ação política eficaz tem como 
consequência a melhoria do ambiente de 
negócios das cooperativas”, ressalta.

Mato Grosso do Sul é um dos estados que 
se destaca no número de parlamentares 
que representam o setor cooperativista. 
Atualmente, a Frente possui 17 integrantes, 
dentre os 24 deputados estaduais. Este é um 
número importante, pois reflete uma atuação 
alinhada com foco na defesa do cooperati-
vismo. A partir das ações legislativas, cria-se 

um importante canal de comunicação com 
formuladores de políticas públicas, promo-
vendo a troca de informações e o amadu-
recimento das questões que envolvem os 
segmentos.

É de extrema importância fortalecer a nossa 
Frente, é algo prioritário para o Sistema OCB/
MS, que realiza um trabalho contínuo de arti-
culação e acompanhamento das discussões 
nas diferentes esferas de poder, para garan-
tir voz e protagonismo ao setor nas decisões 
políticas”, afirma o presidente do Sistema 
OCB/MS, Celso Régis.

Para auxiliar nesse trabalho, foi lançada a 
Agenda Institucional do Cooperativismo 
durante uma Moção em homenagem ao Dia 
Internacional do Cooperativismo, realizada 
pelo presidente da Frente do MS, o Depu-
tado Estadual Rinaldo Modesto. “Nos últimos 
quatro anos, o Brasil passou por momentos 
de instabilidade que refletiram como nunca 
em nossas vidas. São novos rumos na polí-
tica, a economia não cresceu o esperado e a 
previsão dos analistas muda constantemente. 
Mas enquanto diversos setores da econo-
mia encontraram dificuldades para crescer, 
o Cooperativismo demonstrou que a união 
por um bem comum, tem feito uma enorme 
diferença por todo o País”, frisou durante o 
lançamento.
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OCB/MS completa 40 anos e celebra com grande festa e homenagens

Na noite do dia 7 de junho, a OCB/MS reali-
zou uma grande celebração para marcar o 
seu jubileu de 40 anos. Um jantar comemo-
rativo que reuniu autoridades, lideranças e 
dirigentes das cooperativas.

O evento também foi prestigiado por José 
Roberto Ricken, presidente do Sistema 
OCEPAR; pelo Dr. Onofre Cesário, presidente 
da OCB/MT e representante do Brasil no 
Conselho da Aliança Cooperativa Internacio-
nal – ACI e Remy Gorga, presidente da OCB/
DF.

Todos foram recebidos pelo Presidente da 
OCB/MS, Celso Régis que destacou a traje-
tória da instituição nessas 4 décadas, que 
começou com apenas 16 cooperativas e hoje 
são mais de 90. “A história do cooperativismo 
sul-mato-grossense é muito mais antiga que 
os 40 anos, temos cooperativas com mais de 
oito décadas e que passaram por diversos 
momentos da economia e da política”, afirma 
o presidente, Celso Régis. O presidente ainda 
completa que a OCB/MS tem orgulho em ter 
cumprido até aqui sua missão de promover 
e fomentar a ideia do cooperativismo, por 
meio da capacitação e da difusão de seus 
princípios doutrinários, bem como integrar e 
desenvolver por meio da representação polí-
tico-institucional os interesses das cooperati-

vas sul-mato-grossenses, contribuindo para 
uma sociedade mais solidária e fraterna.

Algumas cooperativas e personalidades foram 
homenageadas com um troféu comemora-
tivo dos 40 anos.  A primeira homenageada 
foi a cooperativa mais antiga do Estado, cons-
tituída em 1935, a Coop-Grande. Logo após 
as duas cooperativas que também comple-
tam 40 anos em 2019, Unimed Três Lagoas e 
Unimed Dourados.

A OCB, entidade maior de representação 
nacional também foi homenageada e seu 
Superintendente Renato Nóbile recebeu o 
troféu pela instituição. Ter instituições parcei-
ras sempre fez parte da história da OCB/MS 
e por isso, homenageou a Famasul represen-
tando todos os parceiros.

A FRENCOOP/MS - Frente Parlamentar de 
Apoio ao Cooperativismo – composta por 
um grupo de Deputados suprapartidarios da 
Assembleia Legislativa que atuam de forma 
conjunta na defesa das causas cooperativis-
tas, também foi lembrada e o Coordenador 
da Frente, Deputado Rinaldo Modesto foi 
receber o troféu.

“Se não fosse o cooperativismo nossa econo-
mia teria sentido mais os efeitos da crise, é 

parte fundamental do nosso PIB, que vem 
crescendo pouco nos últimos anos”, declarou 
o deputado.

E por fim o Governo do Estado, que hoje atra-
vés do Governador Reinaldo Azambuja, tem 
proporcionado e colaborado para o engran-
decimento e desenvolvimento do cooperati-
vismo em MS, representado pelo Secretário 
da Semagro, Jaime Verruck, para em nome 
do Governo do Estado receber a homenagem.

“O governador é cooperado e sabe na pele 
os benefícios que o cooperativismo propor-
ciona, que não é importante apenas para as 
pessoas, mas também para o Mato Grosso 
do Sul. Volto a repetir o que já disse outras 
vezes, o segmento que mais faz investimen-
tos em infraestrutura em nosso Estado é o 
cooperativismo”, declarou o secretário.

Após as homenagens, ocorreu a palestra com 
Luís Artur Nogueira, que é jornalista e econo-
mista, que fez uma apresentação sobre cená-
rios econômicos e políticos com uma lingua-
gem simples, sem economês e com muito 
bom humor.

A noite foi encerrada com um jantar de 
confraternização para comemorar o jubileu 
de 40 anos da OCB/MS.

Troféu comemorativo - 40 anos OCB/MS.

Autoridades, lideranças e dirigentes das cooperativas prestigiaram as comemorações dos 40 anos da OCB/MS.
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Inovação e o papel do líder na mudança foram os 
temas do III Fórum de Presidentes

OCB recebe prêmio na Conferência Mundial do Woccu 2019

Em junho, foi realizado o III Fórum de Presi-
dentes, que teve o objetivo de entender as 
mudanças que se processam nesse ambiente 
extremamente mutável, além de fazer as 
adequações na cultura e na estratégia da 
cooperativa na velocidade que os novos 
tempos exigem.

O evento contou com a presença do Supe-
rintendente do Sistema OCB, Renato Nóbile, 
que além de destacar os 40 anos da OCB/
MS, atualizou sobre o andamento das prio-
ridades eleitas no Congresso Brasileiro do 
Cooperativismo realizado mês passado e 
sobre as questões do cooperativismo no novo 
governo federal. Também estavam presen-
tes, Dr. Onofre Cesário, presidente da OCB/
MT e representante do Brasil no Conselho 
da Aliança Cooperativa Internacional – ACI e 
Remy Gorga, presidente da OCB/DF.

A primeira palestra do evento foi “Gestão do 
Amanhã”, com Sandro Magaldi, pós-gradu-
ado pela ESPM com mestrado acadêmico 
em administração pela PUC/SP; atuou como 
professor do MBA na ESPM, FIA e FDC e dire-
tor comercial da HSM do Brasil, abordando 
o que os dirigentes precisam saber sobre 
Gestão, Inovação e Liderança para vencer na 
4ª Revolução Industrial.

A Organização das Cooperativas Brasilei-
ras (OCB) recebeu o Distinguished Service 
Award durante a Conferência Mundial do 
Woccu (Conselho Mundial das Cooperati-
vas de Crédito, na tradução da sigla em 
inglês). O evento ocorreu de 28 a 31 de 
julho em Nassau, Bahamas. O prêmio é a 
maior honraria destinada pelo cooperati-
vismo de crédito mundial a indivíduos e 
instituições e, foi concedido em reconhe-
cimento aos serviços prestados pela OCB 
em prol da disseminação do segmento 
no Brasil e fora dele. A honraria foi indi-
cada pelo Sicredi ao Woccu por meio de 
um case que ilustrou a atuação nacional 
da OCB em países como Uganda, México, 
Equador e Cuba.

Presente no evento para receber o prêmio, 
o presidente da OCB, Márcio Lopes de 
Freitas, destacou a relevância do reco-
nhecimento. “Pela legitimidade que tem 

Uma das principais mensagens foi que o 
cooperativismo é um modelo de negócio 
vanguardista. “A Coopetição é mais rele-
vante que a Competição”, declarou, pois os 
novos empreendimentos que se destacam 
no mercado são plataformas de negócios, 
no quais a rede de relacionamento é um dos 
pilares, assim como no cooperativismo.

“As empresas não concorrem mais com seus 
concorrentes diretos e sim com as transições 
de mercado”, explicou ainda enfatizando 
que o maior perigo é manter o status quo e 
ter medo da inovação em um ambiente em 
contínua transformação, numa dinâmica que 
não está alinhada com a realidade disruptiva 
dos dias atuais.

Logo após, a palestra “O Papel do líder na 
gestão da mudança”, proferida por José 
Roberto Ricken, presidente do Sistema 
OCEPAR, formado em engenharia agronô-
mica pela UFPR, mestre em administração 
pela EBAPE – Escola Brasileira de Administra-
ção Pública e de Empresas da Fundação Getú-
lio Vargas e especialista em cooperativismo.

Ele apresentou um quadro comparativo entre 
Transformação e Mudança, no qual ficou 
claro que mudar nem sempre transforma. 

“Para haver uma transformação é preciso 
método e planejamento, para que seja algo 
sustentável”, afirmou o Ricken.

O presidente da OCEPAR apresentou como 
foi a implantação do Programa de Autoges-
tão das Cooperativas Paranaenses, sua evolu-
ção e resultados. A reflexão que o palestrante 
deixou foi que uma cooperativa consegue 
atuar como uma empresa, mas que nenhuma 
empresa consegue trabalhar da mesma 
maneira que uma cooperativa.

Para encerrar o fórum, ocorreu “O planeja-
mento participativo como fator de sucesso” 
e a construção de propostas para desenvol-
vimento dos presidentes, que foi coordenada 
por Gabriel Pesce Júnior.

Sandro Magaldi palestra sobre “Gestão do 
Amanhã”.

Presidente da OCB, Márcio Lopes de Freitas recebe premiação.

o Woccu, essa homenagem é uma grande 
honra e receber essa distinção por uma indi-
cação do Sicredi nos dá mais orgulho ainda, 
pois é o reconhecimento de quem vive o dia a 
dia do cooperativismo no Brasil. Outro ponto 
é que essa presença maciça do cooperati-
vismo brasileiro na Conferência Mundial do 
Woccu, sendo a segunda maior delegação 
no evento, é fantástica, pois nos permite divi-

dir com todos esse prêmio. Se a OCB está 
onde está, é porque o cooperativismo tem 
construído bases para isso. A entidade é o 
espelho do que está acontecendo no movi-
mento cooperativista”, declarou Freitas.

Mato Grosso do Sul esteve presente 
no evento em uma delegação com 18 
cooperativistas.


