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O novo normal
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Editorial

Muita coisa mudou desde a nossa última 
edição. A convivência diária foi substituída 
pelo home office, as reuniões pelas vídeo-
chamadas e os eventos pelas lives.

Mas o nosso comprometimento pelo 
cooperativismo não mudou, está mais 
forte do que nunca. Estamos cada vez mais 
engajados em trazer as melhores alternativas 
para as nossas cooperativas.

Sabemos que este momento irá passar e 
quem estiver alicerçado e preparado, terá 
mais chances de competir no mercado.

Novas ferramentas e plataformas já estão 
disponíveis, como o Capacitacoop, que traz 
diversos cursos pelo sistema EAD - Educação 
a distância, e o Inovacoop, um site temático, 
totalmente voltado para o ambiente 
cooperativista. A plataforma traz exemplos 
de inovação em processos, produtos, serviços 
e no modelo de negócios. Traz, também, 
cursos e conteúdos com foco em estimular a 
cultura da inovação no cooperativismo.

Ainda, temos a série de e-books que tratam de 
diversos assuntos pertinentes para a gestão das 
cooperativas.

Novo site
mais moderno

BOA LEITURA E O 
NOSSO MUITO OBRIGADO!

Expediente

Nos sentimos orgulhosos de ver a união 
e o engajamento das cooperativas para 
superar esta crise sanitária e econômica, 
mas mais ainda em ver as cooperativas 
trabalhando pelo próximo. Nosso Dia C 
– Dia de Cooperar foi diferente, mas foi 
fundamental para acalentar as pessoas 
que mais precisam.

Cooperativas de todo o Estado, promoveram 
ações para arrecadar alimentos, EPIs, 
agasalhos, cobertores, materiais de higiene 
e limpeza. Atingimos uma marca incrível 
de cerca de 88 toneladas de alimentos.

Pudemos vivenciar que atitudes simples 
movem o mundo de verdade. Queremos 
agradecer a todos que participaram e 
colaboraram nesta ação que auxilia a 
minimizar os impactos da pandemia na 
sociedade.

Nosso informativo traz as novidades 
sobre esse novo normal, as ferramentas 
e tecnologias disponíveis para o 
enfretamento das novas tendências de 
mercado.

A revolução digital está mais forte do que 
nunca. Por isso, um novo site do Sistema 
OCB/MS está no ar, cheio de novidades, 
com um layout responsivo, facilitando a 
navegação!

Acesse www.ocbms.org.br e conheça!
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Capacitacoop já está disponível

MATO GROSSO DO SUL

Livros digitais 
ajudam a inovar 
na crise

O cooperativismo brasileiro é, sem dúvidas, 
um expert em sobreviver a tempos de crise. E 
não será diferente desta vez. O novo cenário 
imposto pela pandemia tem trazido à tona 
projetos para manter o funcionamento e o 
desempenho de nossas cooperativas.

É o caso da plataforma de ensino a distância 
Capacitacoop, lançada pelo sistema OCB. 
Construída com base nas experiências já 
existentes de algumas unidades estaduais, a 
ferramenta que reúne cursos e vídeos para 
aprendizagem em temas diversos já está 
disponível para acesso de todos.

O “Capacitacoop” já está pronto para ser 
acessado e com dez cursos disponíveis: 
Assembleia Geral na Prática; Entendendo 
a Sociedade Cooperativa; Governança 
Cooperativa (Princípios e Boas Práticas); 
Gestão de Recursos Humanos para 
Cooperativas; Contabilidade de Cooperativas, 
Modelo de Excelência em Gestão, dentre 
outros.

O endereço da plataforma é o capacita.coop.
br. No primeiro acesso, o usuário preenche 
um formulário de cadastro que servirá para 
catalogar as informações da plataforma como 
quantidade de acessos, localidade com maior 
procura, temas mais acessados, dentre outros.

O Sistema OCB/MS também disponibiliza 
cursos na modalidade EAD. Frente a 
situação imposta pela pandemia do 
Covid-19 em nosso país e valorizando as 
medidas de precaução para minimizar o 
seu contágio, o Sescoop/MS suspendeu, 
temporariamente, todos os treinamentos 
e programas presenciais no exercício 
2020. 

“Passados mais de 90 dias do início da 
pandemia no Brasil, ainda não há previsão 
da retomada das atividades presenciais. 
Diante disso foi avaliado quais as ações do 
plano de trabalho 2020 seriam afetadas 
com essa paralisação e o que poderia 
ser feito para amenizar esse impacto”, 
explica o Gerente de Desenvolvimento do 
Sistema OCB/MS, Juarez Pereira. 

Após reestruturação da metodologia dos 
treinamentos presenciais, o Sescoop/
MS lançará o Plano Emergencial de 
Qualificação Profissional, com cursos 

na modalidade EAD. Após pesquisa de 
interesse, realizada junto às cooperativas, 
com interesse na participação de 
treinamentos EAD no período de julho a 
setembro, foram definidos os seguintes 
treinamentos: Curso de Qualidade no 
Atendimento e nas Relações Humanas; 
Curso de Gestão do Tempo e Produtividade; 
Curso Lidando com Fortes Emoções; 
Curso de Inteligência Emocional; Curso 
Desenvolvimento de Habilidades de 
Negociação; Curso Desenvolvimento de 
Habilidades em Liderança e Motivação 
em um Cenário Competitivo; Curso 
Liderança para Supervisores; Curso de 
Cooperativismo Contemporâneo; Curso 
Crossfit Emocional; Curso de Gestão 
da Mudança; Curso Eu Impacto para 
Gestores de RH e Dirigentes; Curso de 
Conselheiros Fiscais; Curso de Excel 
Avançado para Negócios; Curso de 
Grafoscopia e Prevenção à Fraudes; Curso 
de Documentoscopia e Abertura de 
Contas; Curso de Etiqueta Profissional e 
Administrando Situações de Conflito.

O cooperativismo está em plena 
transformação para acompanhar o 
mundo e, especialmente agora, esse 
modelo de organização por meio da 
cooperação tem se aliado à tecnologia 
e formado redes que estão rompendo 
fronteiras. Entender esses novos 
formatos e adaptá-los à realidade de 
cada cooperativa é um desafio, por isso 
o Sistema OCB desenvolveu 10 e-books 
com o tema inovação.

É a série Inovando na Crise, disponível 
no site www.inova.coop.br, na sessão 
inovação na prática, onde é possível 
encontrar materiais e dicas criativas 
para fazer e acontecer. Confira os 
títulos dos livros digitais.

Marketing Digital em Momentos 
de Crise

Como Criar Aulas On-line

Como vender pela internet

Telessaúde: saiba como fazer!

Delivery: como implantar

Como inovar na crise

Como Ser um Líder Inovador

Mapear tendências: dicas 
para planejar o futuro de sua 
cooperativa

Home Office: Dicas para uma 
adaptação positiva

Como Realizar Assembleias 
Digitais
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Ações do Dia C no MS arrecadam cerca de 
88 toneladas de alimentos

Celebração
virtual

Ministra da Agricultura é a madrinha do Dia C

NÚMEROS NO BRASIL

Cooperar! Uma prática diária para quem adotou 
o cooperativismo como forma de negócio e de 
agente transformador da sociedade. Mas essa 
prática se tornou algo preponderante para o 
momento de pandemia que estamos vivendo.

A ação individual impacta diretamente no 
coletivo, como também uma ação coletiva 
pode mudar a vida de alguém. A cooperação se 
mostrou como o único caminho para sairmos 
mais fortes deste período. 

Um dos princípios do cooperativismo é o 
interesse pela comunidade e neste momento 
está mais aflorado do que nunca. As cooperativas 
já promoveram diversas ações sociais do Dia 
C – Dia de Cooperar, que é um movimento de 
voluntariado que tem iniciativas totalmente 
alinhadas aos Objetivos do Desenvolvimento 
Sustentável, propostos pela ONU para erradicar 
a pobreza extrema no mundo até 2030.

O Dia de Cooperar (Dia C) tem uma 
madrinha: a Ministra da Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento, Tereza Cristina. O convite 
foi feito pelo Sistema OCB. A ideia foi que 
ela estimulasse as cooperativas a realizarem 
iniciativas focadas na diminuição dos 
impactos sociais causados pelo coronavírus. 

Ao aceitar a função de madrinha do Dia C, 
a Ministra destacou que o momento atual 
vivido por todo o mundo precisa de união. 
“Juntos mesmo distantes. Uma frase que 
nunca pensamos que faria tanto sentido. E 
é exatamente isso que precisamos: nos unir, 

No dia 4 de julho, uma grande onda nacional 
de celebração, totalmente on-line, ocorreu no 
canal do SomosCoop, no Youtube. A trans-
missão ao vivo começou às 15h (horário de 
Brasília) e foi até às 16h30, quando a banda 
mineira Skank fez uma live, com suas melho-
res músicas, para comemorar o resultado do 
compromisso das cooperativas brasileiras em 
lutar contra a covid-19 e seus efeitos negati-
vos na vida das pessoas e das empresas.

Um dos pontos mais esperados da programa-
ção era o Painel do Bem, que apresentou 10 
cooperativas (duas de cada região) que con-
taram um pouco das iniciativas em prol do 
combate aos efeitos da pandemia do novo 
coronavírus. A Unimed Campo Grande repre-
sentou o Mato Grosso do Sul no Painel do 
Bem. A cooperativa foi escolhida pelas suas 
diversas ações de Responsabilidade Social, 
em destaque as de combate e prevenção a 
covid-19.

Os números do Dia C mostram o quanto 
as cooperativas atuam para reduzir as 
desigualdades e contribuem com a 
erradicação da pobreza extrema, foco da 
ONU por meio de seus ODS. Confira os 
números:   

Até o momento, já tivemos 141.058 pessoas 
beneficiadas com as iniciativas do Dia C, 
sendo que 136.551 brasileiros foram alvo de 
iniciativas diretamente ligadas ao combate 
aos efeitos da covid-19. A previsão é que o 
Dia C 2020 beneficie mais de 3 milhões de 
pessoas em todo o Brasil.

pensarmos uns nos outros para enfrentarmos 
tudo isso e sairmos fortalecidos. Todos 
queremos vencer a batalha da pandemia, 
da dificuldade econômica. E sabemos que 
precisamos olhar para a nossa realidade 
mais próxima para que isso aconteça. Por 
isso, quero convidar você a se engajar nesse 
lindo movimento de responsabilidade social 
das cooperativas brasileiras. Ações que há 10 
anos vêm fazendo uma diferença real na vida 
das pessoas. O Dia C é isso! Atitudes simples 
movem o mundo. Vamos juntos!”, convida 
Tereza Cristina.

NÚMEROS DA ARRECADAÇÃO

No Mato Grosso do Sul, ao longo do ano, as 
cooperativas promoveram ações sociais, que 
este ano foram adaptadas devido à pandemia. 
Em Campo Grande, ocorreu um drive thru de 
arrecação em três pontos da cidade.

Pelo interior, diversas campanhas de arrecadação 
de alimentos, agasalhos, EPIs, materiais de 
higiene e limpeza ocorreram. Todo esse esforço 
coletivo arrecadou 88 toneladas de alimentos,  
1. 547 litros de leite, 7.460 peças de roupas e 
calçados, 73.760 máscaras, 377 unidades de 
cobertores e edredons, 1,3 toneladas de kits 
de higiene e álcool gel, 2 respiradores e 11 
termômetros digitais.

Alimentos88t

Kit de higiene
e álcool gel1,3t

Leite1.547L

Roupas e
calçados7.460un

Máscaras73.760un

Respiradores2 un

Termômetros
digitais11un

Cobertores 
e edredons377 un
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Lives: o conhecimento não para

Sistema OCB/MS assina termo de parceria com o Senai

A pandemia mudou nossa forma de nos 
relacionarmos, a forma de propagar o 
conhecimento. Mas a vontade de aprender e 
de se atualizar é sempre mais forte. Por isso, a 
Fecoop CO/TO – Federação dos Sindicatos das 
Cooperativas do Distrito Federal e dos Estados 
de Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul 
e Tocantins promoveu lives sobre assuntos 
pertinentes do momento. 

A primeira delas foi com o renomado 
Roberto Rodrigues, que abordou o tema 
“Cooperativismo: Desafios atuais e futuros 
no contexto da COVID-19”. Ele trouxe 
diversas mensagens, mas a importante foi: 
“O cooperativismo corrige o social através do 
econômico”.

Roberto Rodrigues destacou que o 
cooperativismo precisa estar preparado para 
esta nova onda, pois é uma oportunidade 
incrível. “Nenhum ramo ficará alheio, ramo 
saúde estará à frente, salvando pessoas; 
o ramo agro produzindo alimentos. Esses 
poucos meses de pandemia fizeram a 
transformação digital evoluir muito, algo que 
levaríamos anos, ocorreu em poucos meses. 
Muitos hábitos nesse âmbito vieram para 
ficar, como home office, reuniões on-line e 
eventos como este que estamos participando, 
explicou.

Recuperação Judicial 

A segunda live foi “COOPERATIVISMO: 
Recuperação Judicial e seus impactos para as 
cooperativas” com Gustavo Saad Diniz.

“É um tema delicado, mas importante e 

Na manhã do dia 25 de junho, na sede do 
Sistema Fiems, foi assinado um termo de 
parceria entre o Sistema OCB/MS e o Senai – 
Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial 
DR/MS, que tem como objeto a contratação 
dos serviços educacionais sob demanda.

Os contratos serão diretamente entre a 
Cooperativa e o Senai, propiciando acesso 
direto aos Serviços de Tecnologia e Educação. 
Uma forma de reforçar o comprimisso do 
Sistema S com a formação profissional da 
população e a integração, otimizando os 
recursos em prol da sociedade

“Essa parceria vem ao encontro da necessidade 
do momento, no qual as pessoas precisam 

se unir para a retomada das atividades 
econômicas. Nossas cooperativas e nossos 
produtores precisam dos serviços que o Senai 
prestam de forma eficiente, que com certeza 
irão melhorar sua performance”, afirmou 
Celso Régis, Presidente do Sistema OCB/MS.

O Presidente do Sistema Fiems, Sérgio Logen,  
destaca a importância dessas parcerias. 
“Precisamos avançar em parcerias desse 
tipo e atender as demandas que temos no 
Estado, principalmente as do agronegócio, 
que tem papel fundamental na retomada da 
economia. Nós temos laboratórios e equipes 
técnicas prontas para atender e poder 
contribuir”, concluiu.

A assinatura também contou com a presença 
do Diretor Regional do Senai/MS, Rodolpho 
Caesar Mangialardo.  

Presidente do Sistema Fiems, Sérgio Logen e Celso Régis, 
Presidente do Sistema OCB/MS.

Roberto Rodrigues, engenheiro agrônomo e agricultor, coordenador do Centro de Agronegócio na Escola de Economia de 
São Paulo, da Fundação Getulio Vargas (FGV EESP).

complexo, devido aos impactos que ele gera 
na economia, pois é uma ação judicial para 
solucionar a crise da empresa”, iniciou o 
palestrante. Ele deu continuidade explicando 
que desde 2005 se iniciou esse processo, 
acabando com a concordata. Há um fluxo 
para a recuperação judicial, que vai desde 
o pedido, o deferimento do juiz, período 
de suspensão dos pagamentos, plano de 
recuperação, etc. “As cooperativas não 
podem usufruir desse benefício, assim como 
as associações e fundações, pois são apenas 
para as sociedades empresárias”, explicou o 
Dr. Gustavo.

Tendências de Mercado 

Por último, Arthur Igreja falou sobre 

Tendências de Mercado e ele destacou que 
a pandemia acelerou muito a digitalização 
dos negócios e obrigou muitos empresários a 
aderirem a novas ferramentas e tecnologias. 
“Historicamente, as empresas sofriam 
profundas mudanças a cada três ou quatro 
décadas, mas a pandemia acelerou isso. É 
fato que as revoluções tecnológicas, apesar de 
favorecer diversos setores, obriga o comércio 
tradicional a enfrentar os maiores desafios 
para transformar o modelo de negócios e 
torná-lo relevante para os consumidores que 
estão chegando”.

Ele ainda completou que o modelo 
cooperativista conversa muito bem com 
as necessidade que o mercado exige no 
momento.
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Novo Conselho Nacional do Sescoop toma posse

OCB/MS realiza AGO de forma virtual

Os novos membros, que assumem a Gestão 

dos próximos 4 anos foram apresentados 

às suas atribuições, responsabilidades e 

aos desafios que vêm pela frente. Neste 

grupo estão: os conselheiros indicados 

pela nova diretoria da OCB eleita na AGO, 

os conselheiros indicados pelos órgãos do 

Poder Público que integram o Conselho e 

também os indicados como representantes 

de empregados de sociedades cooperativas.

No dia 29 de maio, a OCB/MS realizou a 
sua AGO – Assembleia Geral Ordinária, 
de forma virtual, que contou com mais de 
50 participantes. O Presidente do Sistema 
OCB/MS, Celso Régis, abriu dando as boas-
vindas e destacando o momento atípico.

“Jamais imaginaríamos viver este momento 
de pandemia, que nos afastou fisicamente, 
mas nos aproximou de outras formas. O 
mundo não voltará a ser o mesmo, mas 
vimos que a cooperação é a solução para 
nos mantermos firmes nesse período. 
Vimos que as cooperativas estão unidas 
para auxiliar a sociedade e dar o apoio 
necessário aos seus cooperados”, destacou 
o Presidente.

Logo após, apresentou os resultados 
da OCB Nacional, que teve um grande 
desempenho em 2019, fazendo um 
trabalho exemplar com os Três Poderes e 
defendendo os pleitos do cooperativismo, 
além das diversas ações em prol do 
desenvolvimento do setor.

A assembleia deu sequência com os resultados 
de Mato Grosso do Sul, que teve um 2019 
repleto de avanços. Destaca-se ainda, que 
cerca de 70 mil pessoas, foram beneficiadas 
através de 257 ações do Sescoop/MS - 
Serviço Nacional de Apreendizagem do 
Cooperativismo no MS.

Logo após ocorreu a apresentação da 
prestação de contas que foi aprovada por 

O Presidente do Sistema OCB/MS, 
Celso Régis, faz parte do Conselho, 
representando a região Centro-Oeste.

A reunião virtual foi conduzida pela 
Unidade Nacional do Sescoop e contou 
com a participação dos membros das 
gestões anterior e atual.

CNCoop

No fim de maio, aconteceram  as Assembleias 
Gerais Ordinária e Extraordinária da 

Confederação Nacional das Cooperativas, 
a CNCoop. Em pauta estava a eleição da 
nova diretoria e também dos integrantes do 
Conselho Fiscal para o período 2020-2024.

O Presidente do Sistema OCB/MS, Celso 
Régis, foi eleito Vice-presidente da CNCoop, 
a Superintendente do Sistema OCB/MS, 
Dalva Caramalac, foi eleita para o Conselho 
Fiscal Efetivo e o Diretor da OCB/MS, Jorge 
Luiz Soares Barbosa como Conselheiro Fiscal 
Suplente.

Este ano, a AGO ocorreu de forma virtual e contou com mais de 50 participantes.

unanimidade. Logo após o Presidente seguiu 
com a ordem do dia e tratou de assuntos 
gerais. 

Para encerrar, o superintendente do 
Sistema OCB, Renato Nóbile, deixou uma 
mensagem. “De um dia para o outro o 
mundo mudou e estamos nos adaptando 
muito bem, mudamos nossa forma de 
trabalhar e de nos comunicar, e vimos 

que estamos mais unidos do que nunca. 
Estamos trabalhando fortemente junto à 
Frencoop para defender os nossos pleitos 
e trazendo ferramentas que auxiliem nesse 
novo momento, como o Capacitacoop que 
já está com um grande acesso por parte 
das cooperativas. Não podemos esquecer 
que a união e a cooperação são a chave 
para superar este momento e estamos 
aqui pelo cooperativismo.
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Semana Estadual do Leite 2020 tem 
programação virtual

Governo lança Plano Safra 2020/2021

Atenção ao prazo para o recolhimento da CONTRIBUIÇÃO 
CONFEDERATIVA 2020

Na primeira semana de junho, ocorreu a 
Semana Estadual do Leite 2020, incluída 
no Calendário Oficial de Eventos de Mato 
Grosso do Sul e teve o apoio do Sistema 
OCB/MS.

Foram lives com diversas palestras, desde 
a conjuntura estadual e indicadores da 
cadeia produtiva, debates sobre a sanidade 
e gestão na bovinocultura de leite até 
cursos, lançamento de música e aula de 
culinária.

“É muito importante a nossa participação 
na Frente Parlamentar do Leite, que 
apoiou essa iniciativa para fomentar a 
cadeia leiteira do Estado, podendo assim 

O Governo Federal lançou o Plano Safra 
2020/2021, que atenderá pequenos, médios 
e grandes produtores. Foram disponibilizados 
R$236,30 bilhões, volume 6,1% maior que 
no Plano Safra 2019/20, ou 13,56 bilhões a 
mais para apoiar a produção agropecuária 
nacional.

Segundo a Ministra da Agricultura, a 
destinação de recursos para o setor do 
Agro é histórica e muito contribuirá com o 
desempenho do segmento para a próxima 
safra 2020/21.

Segundo o Presidente Márcio Lopes, “A OCB 
reconhece o grande esforço do Governo 

defender os interesses das cooperativas de 
leite do MS”, Fabrício Soares Rodrigues, 
Coodenador de Monitoramento do Sistema 
OCB/MS.

Segundo a Embrapa, no Brasil a indústria 
de laticínios é o segundo segmento mais 
importante da cadeia de alimentos, mas 
o consumo de leite ainda é baixo se 
comparado com países desenvolvidos. 
Portanto, o assunto é de suma importância, 
pois além do Estado ser forte produtor 
de leite, tal alimento traz benefícios à 
saúde em todas as fases da vida, sendo na 
infância a fase em que o consumo é mais 
importante.

Federal em ampliar a política pública em 
um dos momentos mais difíceis da história 
do país, merecendo maior destaque a 
manutenção da estrutura de crédito rural 
para a safra, importantíssimo instrumento 
para o desenvolvimento do agro brasileiro, a 
ampliação da oferta de recursos, a redução 
das taxas de juros e a ampliação dos recursos 
para o seguro rural”. O Presidente destaca 
também que as cooperativas aguardavam 
com muita expectativa o lançamento das 
novas diretrizes de política, uma vez que 
são os grandes vetores do acesso do crédito 
rural aos rincões desse país.

O momento pediu bastante cautela em 
todos os processos e para dar um respiro 
para as cooperativas, foi prorrogado 
para 31 de agosto de 2020 o prazo 
para o pagamento da Contribuição 
Confederativa 2020.

O sindicato representa as cooperativas, 
buscando o equilíbrio nas relações de 

trabalho com seus empregados, por isso 
essa contribuição é importante, pois é 
preciso um sistema sindical forte.

Além de defender os interesses das 
cooperativas, o sindicato também trabalha 
pelo seu desenvolvimento e vale destacar: 
sem um sistema sindical constituído, as 
cooperativas não teriam representação 

específica como categoria econômica.

O sindicato também disponibiliza 
consultorias e serviços em quatro eixos 
estratégicos: eixo jurídico (consultoria 
sindical e trabalhista), eixo negócios 
(assistência técnica em negociação 
coletiva), eixo inteligência sindical e eixo 
administrativo.
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Inovação com a marca Coop

CooperaBrasil pode fortalecer 
economia das coops

Vem aí o Prêmio 
SomosCoop 
Melhores do AnoInovar nos negócios é, para alguns, algo 

natural, mas para a maioria ainda é um 
desafio. Por isso, o Sistema OCB disponibiliza, 
o Inovacoop, um site temático, totalmente 
voltado para o ambiente cooperativista. 

Uma grande rede nacional de cooperativas 
com produtos e serviços. Esse é o 
CooperaBrasil: uma iniciativa do Sistema 
OCB para conectar cooperativas, sociedade 
e estimular a intercooperação! Uma 
oportunidade para as pessoas encontrarem 
produtos e serviços de cooperativas, e ver 
de perto a qualidade de tudo que leva a 
marca coop.

Qualquer cooperativa pode participar, 
basta se cadastrar na maior vitrine de 

A 12ª edição do Prêmio SomosCoop 
Melhores do Ano chega cheia de 
novidades! Mas o objetivo continua o 
mesmo: destacar as boas práticas de 
cooperativas que tenham proporcionado 
benefícios aos seus cooperados e à 
comunidade. A premiação, realizada 
pelo Sistema OCB, é também uma 
oportunidade de mostrar o quanto as 
cooperativas são essenciais para o país, 
social e economicamente.

Neste ano, as categorias apresentam 
duas novidades. A primeira é que 
Desenvolvimento Sustentável foi 
incorporada pela Cidadã, reforçando, 
ainda mais, o compromisso das coops com 
os ODS da ONU, em sua agenda 2030. 
As demais categorias são: Comunicação 
e Difusão do Cooperativismo; 
Cooperjovem; Fidelização; Inovação; e 
Intercooperação. E a regra continua a 
mesma: pode ser inscrito somente um 
case por categoria.

A segunda novidade é a criação 
da categoria Influenciadores Coop, 
direcionada a pessoas físicas 
consideradas referência na disseminação do 
cooperativismo brasileiro. Mas não para 
por aí: as indicações serão feitas pelas 
unidades estaduais do Sistema OCB e os 
vencedores serão escolhidos por votação 
popular no site do Prêmio SomosCoop 
Melhores do Ano.

Acesse agora mesmo o site melhores.
premiosomoscoop.coop.br e confira o 
regulamento completo.  

A plataforma traz exemplos de inovação 
em processos, produtos, serviços e no 
modelo de negócios. Traz, também, cursos 
e conteúdos com foco em estimular a 
cultura da inovação no cooperativismo.

Dividido em cinco áreas, o site apresenta 
dois tipos de conteúdo: parte público 
e parte exclusivo para cooperativas 
registradas na OCB, como é o caso de 
ferramentas e dos cinco cursos a serem 
oferecidos. Vale destacar que o site oferece 
um radar da inovação, com boas práticas 
segmentadas por ramo, tipo de inovação 
e por região. Também é possível salvar 
e até compartilhar os cases nas redes 
sociais. Mais de 20 experiências de coops 
inovadoras, nacionais e internacionais, já 
fazem parte da plataforma e novos cases 
serão inseridos constantemente.

Acesse inova.coop.br 

produtos e serviços coop do país e 
começar a intercooperar com as demais, 
oferecendo seus produtos ou serviços ou, 
ainda, fazendo negócios com outras coops, 
o movimento se fortalece e todos fazem a 
sua parte para a retomada da economia.

Acesse o CooperaBrasil e conheça esse 
ambiente virtual.

https://www.cooperabrasil.coop.br/ 


