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Editorial

Expediente

“Juntos Reconstruímos Melhor” foi o tema do 
Dia Internacional do Cooperativismo 2021. 
E nunca caiu tão bem no mundo inteiro o 
mesmo tema. A globalização e a pandemia 
colocaram todos no mesmo cenário e o 
cooperativismo mais protagonista do que 
nunca, tanto na questão econômica, como 
na social.

Gente cuidando de gente. Essa frase norteia 
exatamente o momento em que atitudes 
simples, como usar máscara, lavar as mãos 
constantemente e, sempre que possível, 
manter o distanciamento social, salvam vidas 
e mudam o mundo. E é assim, juntos e em 
cooperação, que vamos vencer essa luta 
contra a pandemia da covid-19 e seus efeitos 
negativos na economia global.

O cooperativismo não parou durante esse 
período de pandemia, muito pelo contrário, 
continuou o seu trabalho e ainda deu apoio 
às comunidades onde atua. Respeitando 
cuidadosamente todas as orientações 
sanitárias, as cooperativas se empenharam 
ao máximo para continuar produzindo, 

prestando serviços e preservando empregos e 
postos de trabalho.

O Dia de Cooperar este ano esteve voltado a 
mitigar os efeitos da pandemia e teve grande 
adesão das cooperativas, que arrecadaram 
toneladas de alimentos.

O cooperativismo é um modelo de negócios 
– centrado nas pessoas, baseado nos valores 
do movimento, na responsabilidade social e 
no senso de comunidade – permite reduzir 
as desigualdades, criar prosperidade comum 
a todos e responder aos impactos imediatos 
causados pela pandemia.

Todo esse vigor pode ser comprovado no 
Panorama do Cooperativismo Sul-Mato-
Grossense que traz os indicadores econômicos 
do setor, que cresceu cerca de 70% o seu 
faturamento.

O cooperativismo é uma filosofia de vida que 
busca transformar o mundo em um lugar 
mais justo, feliz, equilibrado e com melhores 
oportunidades para todos.

Movimento 
SomosCoop 
na mídia

O SomosCoop é um movimento que levanta 
a bandeira do cooperativismo no Brasil. Seu 
principal objetivo é conectar cooperativas, 
cooperados e integrantes do Sistema OCB 
em torno de uma única marca para tornar 
o cooperativismo conhecido e reconhecido 
na sociedade.

Para intensificar esse movimento, foi 
desenvolvida uma campanha nacional na 
mídia com o Guga, que foi escolhido por ter 
afinidade com os valores cooperativistas.

Essa mesma campanha esteve nos 
veículos de comunicação de Mato Grosso 
do Sul, reforçando todos esses valores 
cooperativistas, na TV, rádio e nos meios 
digitais.
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Cooperativismo cresce durante a pandemia
Mesmo no meio de tantos desafios sociais 
e econômicos, gerados pela pandemia do 
novo coronavírus, em 2020 o cooperativismo 
brasileiro cresceu. O principal indicador social 
– o número de cooperados – saltou de 15,5 
milhões (em 2019) para 17,2 milhões no ano 
passado – registrando um crescimento de 
cerca de 11%. E se o resultado na geração 
de trabalho (para os cooperados) foi bom, o 
resultado na geração de emprego também 
foi muito satisfatório, pois houve um ingresso 
de quase 28 mil profissionais nas cooperativas 
do país. Em 2019, o número total de 
colaboradores nas coops era 427,5 mil e, em 
2020, esse número subiu para 455 mil.

Os dados fazem parte do Anuário do 
Cooperativismo Brasileiro que acaba de ser 
lançado pelo Sistema OCB e que tem o ano 
de 2020 como referência.

Sobre os novos dados do cooperativismo 
brasileiro, o Presidente do Sistema OCB, Márcio 
Lopes de Freitas, destacou que a divulgação 

deste estudo tem por objetivo dar visibilidade 
à força e relevância socioeconômica do 
cooperativismo, disponibilizando para 
as cooperativas, imprensa, academia e 
organismos públicos dados e informações 
sobre esse modelo de negócios. “Esse 
anuário permite projetar estratégias para o 
fortalecimento do setor e o sucesso de mais 
essa conquista tem que ser compartilhada 
com as unidades estaduais e cooperativas que 
não mediram esforços para atender às nossas 

solicitações de informações”, destaca Márcio 
Freitas.  

Os indicadores financeiros do cooperativismo 
também demonstram a força do movimento. 
Em 2020, o ativo total das cooperativas que 
participaram da pesquisa do anuário alcançou 
a marca de R$ 655 bilhões, um aumento de 
33% em relação a 2019. O patrimônio líquido 
foi contabilizado em R$ 145 bilhões: 15% 
maior quando comparado ao ano anterior.

Panorama do Cooperativismo comprova 
a força do setor na sociedade
Mais que um modelo de negócios, o 
cooperativismo é uma filosofia de vida que 
busca transformar o mundo em um lugar 
mais justo, feliz, equilibrado e com melhores 
oportunidades para todos.

Isso pode ser comprovado com o Panorama 
do Cooperativismo 2021, com base de dados 
2020, desenvolvido pelo Sistema OCB/MS. 
A publicação traz informações relevantes 
ao setor e possibilita desenhar o perfil do 
cooperativismo no Estado. Para promover 
o crescimento e desenvolvimento é preciso 
conhecer com profundidade o negócio em 
que atuamos, pois isso nos dá condições e 
conhecimento necessários para poder traçar 
e planejar o futuro.

“2020 foi um ano difícil, em que o 
cooperativismo se reinventou para superar 
os desafios, nosso modelo de negócios 
criou oportunidades, ampliou atuação e 
comprovou o quanto as cooperativas são 

fundamentais para o desenvolvimento 
econômico e sustentável do Estado”, 
destaca o Presidente do Sistema OCB/MS, 
Celso Régis.

No Mato Grosso do Sul, o cooperativismo 
mostra a sua força com as 118 cooperativas, 
distribuídas em 7 ramos, compondo mais de 
350 mil cooperados, gerando cerca de 10 mil 
postos de trabalho.

Um indicador que demonstra a força do 
cooperativismo nesse momento de pandemia, 
é o crescimento do faturamento. Comparando 
o ano de 2020 com 2019, as cooperativas 
do Estado apresentaram um crescimento de 
69,46%, ou seja, um aumento de R$ 7,9 bilhões. 
Comparando o ano de 2019 com 2020, em 
relação ao Ativo Total das cooperativas no 
Estado, ocorreu um aumento de 42,4%, ou 
seja, um incremento de 4,25 bilhões.

Quase 90% dos 79 municípios do MS 
têm uma sede de um empreendimento 

cooperativo. Outros indicadores merecem 
destaque: aumento de 13,75% no número 
de empregos de 2019 para 2020, no mesmo 
período aumento de 12,11% de aumento no 
número de cooperados. 

O panorama traz mais indicadores e visa 
essencialmente oferecer instrumentos e dados 
confiáveis para o melhor planejamento das 
ações, tanto por parte do Sistema, como por 
parte de cada cooperativa.

Para conferir o Panorama acesse
www.ocbms.org.br 
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Lançamento dos programas de liderança

OCB/MS assina Termo de Cooperação Técnica com 
Semagro e entidades

Semana Coop marca as comemorações do 
Dia Internacional do Cooperativismo

No dia 3 de julho, o Dia Internacional do 
Cooperativismo (#CoopsDay) foi comemorado 
com o tema “Juntos Reconstruímos Melhor”. 
As cooperativas de todo o mundo mostraram 

“O potencial da juventude e da liderança 

feminina no cooperativismo” foi o tema da live 

de lançamento dos programas de lideranças 

do Sistema OCB/MS, primeiro evento da 

Semana Coop.

Foi um bate-papo com referências do 

cooperativismo, e quem iniciou foi o Presidente 

do Sistema OCB, Márcio Freitas, que destacou 

que vivemos um cenário de transformação. 

“Está na hora das novas gerações ocuparem os 

postos de liderança e isso é natural, devemos 

Na tarde do dia 01 de julho, na sede da 
Semagro - Secretaria de Estado de Meio 
Ambiente, Desenvolvimento Econômico, 
Produção e Agricultura Familiar, ocorreu 
a assinatura do Termo de Cooperação 
Técnica, entre a OCB/MS - Organização das 
Cooperativas brasileiras no MS, a Semagro, 
e demais entidades: a SFA/MS/MAPA - 
Superintendência Federal de Agricultura 
do Estado de Mato Grosso do Sul, a UFMS 
- Universidade Federal de Mato Grosso 
do Sul, a Unicafes-MS - União Nacional 
das Cooperativas da Agricultura Familiar e 
Economia Solidária, o Sebrae -  Serviço de 
Apoio às Micro e Pequenas Empresas de Mato 
Grosso do Sul, e o Senar/MS- Serviço Nacional 
de Aprendizagem Rural.

O termo tem como objetivo promover 
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 de 
acordo com o Plano de Ação. O plano Jaime 

Jaime Verruck e Celso Régis assinando Termo de Cooperação Técnica.

prevê diversas ações dentro do âmbito de 
diagnóstico do setor, capacitação e fomento 
de negócios, além de apoiar as ações do 
Cooperativismo como instrumento indutor do 
desenvolvimento local.

O Secretário da Semagro, Jaime Verruck, 
reforçou a importância das cooperativas na 
economia estadual. “Diversos investimentos 

como estão enfrentando a crise causada pela 
pandemia da covid-19 com solidariedade e 
resiliência, oferecendo às comunidades uma 
recuperação centrada nas pessoas e que 

respeita o meio ambiente. Por isso, o Sistema 
OCB/MS promoveu a Semana Coop em 
comemoração a esse dia.

Confira como foram os eventos!

em indústrias e outros segmentos vieram 
de cooperativas. O cooperativismo é um 
dos setores que mais investem no Estado 
e por isso queremos fomentar ainda mais 
o seu crescimento, já que atua em diversos 
ramos, como agronegócio, crédito, saúde, 
infraestrtura, trabalho, transporte e serviços”, 
afirmou.

encarar de forma natural e o cooperativismo 

precisa se posicionar nesse novo cenário e 

aproveitar o bom momento em que vive. A 

nossa produtividade vem sendo observada 

pelo mundo e por isso é um processo de 

inclusão transparente”, destacou.

O Presidente do Sistema OCB/MS, Celso Régis, 

também participou do bate-papo, juntamente 

com o vice-presidente da Sicredi União MS/

TO e Oeste da Bahia, cooperativa piloto do 

programa, Ivan Pires.

Os programas Modo Coop e Elas são Coop 
têm o objetivo de garantir a sustentabilidade 
e capacidade de inovação das cooperativas 
através da inclusão de jovens e mulheres no 
cooperativismo.
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Dia de Cooperar 2021 no Mato Grosso do 
Sul foi da Capital ao interior

Deputado Professor Rinaldo homenageia o cooperativismo

Inovação no Ticoop gera toneladas de 
alimentos arrecadados

Na tribuna virtual, o Deputado Professor 
Rinaldo (PSDB) enalteceu o sistema 
cooperativista para a busca de soluções. 
O Deputado destacou que a cooperativa é 
um modelo de negócio baseado no senso 
de comunidade. “Isso permite reduzir 
as desigualdades, com solidariedade e 

O ponto alto da Semana Coop foi o Dia de 
Cooperar, que este ano inovou se adaptando 
aos novos moldes da pandemia. Em Campo 
Grande, o Sistema OCB/MS, em parceria com 
as cooperativas, promoveu uma experiência 
única em formato de drive thru, nos Altos da 
Avenida Afonso Pena.

O drive trouxe um trajeto com diversos painéis, 
cada um, contando um pouco mais sobre 
o cooperativismo, seguida da produção de 
uma obra artística que ainda será leiloada e 
revertida em alimentos. Ao final do percurso, 
os participantes recebiam brindes e mudas 
de plantas nativas e frutíferas. Na entrada 
os participantes deixavam sua doação de 
alimentos não perecíveis.

O Dia de Cooperar é um movimento nacional 
de estímulo às iniciativas voluntárias, contínuas 

e transformadoras realizadas por cooperativas, 
totalmente alinhadas aos Objetivos do 
Desenvolvimento Sustentável, propostos pela 
ONU para erradicar a pobreza extrema no 
mundo até 2030.

“O Dia de Cooperar é um dia de celebração do 
cooperativismo e em 2021, mais do que nunca a 
solidariedade foi o principal elemento. Durante 
o ano, as cooperativas já desenvolvem diversas 
ações para mitigar os efeitos da pandemia nas 
comunidades e hoje estamos celebrando e 
ajudando ao próximo”, explica o Presidente do 
Sistema OCB/MS, Celso Régis.

O Dia C também ocorreu em diversas cidades 
do Mato Grosso do Sul, como em Dourados, 
Maracaju, Naviraí, São Gabriel do Oeste, 
Corumbá, Três Lagoas, dentre outras.

Em conjunto com do Dia de Cooperar, 
ocorreu o XXV Ticoop - Torneio de 
Integração Cooperativista, que contou com a 
participação de mais de 400 atletas. 

Um torneio onde quem ganhou foi a 
solidariedade. Este ano, devido à pandemia, 
o torneio foi aberto ao público e no formato 
virtual. Ao todo, foram três modalidades 
virtuais, ciclismo, corrida e caminhada, todas 
as provas foram monitoradas por aplicativo.

“Inovamos em fazer um torneio esportivo 
virtual, uma forma diferente de integrar as 
pessoas e ainda aliar a solidariedade, pois a 
inscrição era a doação de 1 cesta básica. No 
total arrecadamos mais de 6 toneladas de 
alimentos, que beneficiaram diversas famílias 
carentes”, destacou o Presidente do Sistema 
OCB/MS, Celso Régis.

Professor Rinaldo destaca importância do cooperativismo.

Mais de 400 atletas e todo o Estado participaram do Ticoop.

Cooperativas participaram do Dia de Cooperar.

População fez doações durante drive thru.

resiliência. Todos os dias transformam 
a realidade do brasileiro, aqui em Mato 
Grosso do Sul atuam em diversos ramos, o 
de infraestrutura, serviços, agropecuária e 
crédito, por exemplo respondendo por mais 
de 15% no faturamento do Produto Interno 
Bruto [PIB] estadual”, destacou.

NÚMEROS DO DIA DE
COOPERAR E TICOOP

6

40

57

406

24

MAIS DE       TONELADAS DE 
ALIMENTOS DOADOS

COOPERATIVAS INSCRITAS 
NO SISTEMA DO DIA C

ATIVIDADES
LANÇADAS

INSCRIÇÕES

MUNICÍPIOS
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Programa COOPLAB totalmente em sistema EAD

Lançado o novo Cooperjovem

PROJETO: 

PROJETO: PROJETO: 

Comunicação Efetiva

BOICOOPER Avaliação da satisfação 
dos associados

Desenvolvimento e Implantação do 
Procedimento Operacional Padrão (POP)

UNIMED CG

COOASGO Sicredi União MS/TO

UNIODONTO CG

PROJETO: 

COOPERATIVA:

COOPERATIVA: COOPERATIVA:

COOPERATIVA:

1° 2° 

3° LUGAR 

LUGAR LUGAR 1° 2°  

3°  (COM EMPATE)

O CoopLAB encerrou a 6ª turma, que teve 
início em junho de 2020 e foi desenvolvida 
no sistema online, por isso foi denominada 
Cooplab Digital. Foi a primeira turma 
finalizada nessa modalidade, mas existem 
outras em andamento como o MBA Executivo 
– Liderança Inovadora, em parceria com a 
FGV/Rio, o Programa de Desenvolvimento 
de Líderes e o Formacoop – Programa de 

Um olho no presente e outro no futuro. 
É assim o novo programa Cooperjovem, 
apresentado pelo Sistema OCB ao movimento 
cooperativista brasileiro, um evento online 
que reuniu unidades estaduais, cooperativas, 
secretarias de educação, escolas e parceiros.

O novo Cooperjovem, que tem por objetivo 
levar o cooperativismo para as escolas, 

Formação de Dirigentes e Gerentes, todos 
com previsão de encerramento no final de 
2021.

O Cooplab é um laboratório de inovação 
e gestão de negócios para cooperativas. 
O programa adota como meio de 
aprendizagem a construção de projetos reais, 
com aplicação nas próprias cooperativas.

além da educação cooperativista, passa a 
oferecer conteúdos ligados a outros três 
temas igualmente importantes para o país: 
a educação empreendedora, a educação 
financeira e a educação ambiental.

Este ano, o Cooperjovem completa 21 anos. 
É um programa do Sistema Cooperativista, 
realizado pelas cooperativas em parceria 

Formatura e todo o programa foram realizados de forma virtual,

O Cooperjovem completa 21 anos e está com novo formato.

O resultado foi satisfatório, foram trinta 

alunos, oriundos de 07 cooperativas, que 

concluíram o programa e 08 projetos foram 

finalizados, sendo que alguns já estão sendo 

implantados nas cooperativas participantes. 

A diferença de pontos foi muito apertada 

o que gerou um fato inusitado: um empate 

no 3º lugar.

com as Secretarias de Educação e escolas. 

Anualmente ele trabalha com cerca de 73 

cooperativas parceiras, 4.289 professores e 

511 escolas e cooperativas educacionais, e 

secretarias de educação vinculadas em mais 

de 155 municípios. Só em 2020, mesmo com 

a pandemia, o programa beneficiou mais de 

86 mil estudantes. 
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Sistema cooperativo sul-mato-grossense apoiou inclusão dos 
colaboradores de cooperativas de crédito no PNI

Coop fazendo o bem

Programa InovaCoop – Conexão com Startups tem 
lançamento estadual

O Sistema OCB/MS representa diversos 

ramos, dentre eles o de crédito, que presta 

serviços financeiros à população, atividade 

considerada essencial através do Decreto n° 

10.282 de 20 de março de 2020, porém os 

Além das diversas ações promovidas pelo 
Dia de Cooperar, o cooperativismo se coloca 
como protagonista da hora de fazer o bem 
ao próximo. A prefeitura de Dourados 
recebeu 200 litros de álcool gel doados 
pela Cergrand e Uniodonto Dourados como 
parte do Movimento Unidos Pela Vacina, de 
combate à pandemia do novo coronavírus.

O Sistema OCB/MS doou 75 termômetros 
digitais e 10 lixeiras hospitalares para a 

O Sistema OCB/MS realizou o Lançamento 
Estadual do Programa InovaCoop – Conexão 
com Startups, de forma virtual. Os objetivos 
do programa consistem em conhecer ideias 
e soluções para os desafios das cooperativas 
e identificar startups que poderão se tornar 
fornecedoras ou parceiras de negócios das 

cooperativas registradas.

Com base na inovação aberta, espera-se que 

seus colaboradores não estavam incluídos nas 
prioridades do Plano Nacional de Imunização 
(PNI) contra a Covid-19.

Por isso, profissionais deste setor realizaram 
diversas ações reivindicando a inclusão da 

categoria como grupo prioritário na vacinação 
contra a Covid-19. O Sistema OCB/MS apoiou 
e colaborou com ações.

A categoria conseguiu entrar no PNI e foi 
vacinada no dia 10 de julho.

ocorram parcerias e intercooperação entre 

as cooperativas, para que assim possam 

aumentar a eficiência de seus projetos, reduzir 

custos e riscos, aumentar o retorno sobre os 

investimentos, ampliar as oportunidades e 

fontes de receita.

Mato Grosso do Sul teve um projeto 

selecionado, é da cooperativa Cergrand.

Colaboradores do Sistema OCB/MS se unem para doar alimentos.

Sesau - Secretaria Municipal de Saúde de 
Campo Grande. A ação também faz parte 
do movimento Unidos Pela Vacina, que 
reúne centenas de entidades, empresas, 
associações e ONGs, unidas por um único 
propósito: tornar viável vacinar todos os 
brasileiros o mais breve possível.

O Sicredi no Mato Grosso do Sul também 
contribuiu com o movimento, doando  
6.700 coletores de material perfurocortante 

e 100 caixas térmicas com termômetro, 
totalizando cerca de R$ 80 mil em material 
para a vacinação.

A equipe de colaboradores do Sistema 
OCB/MS vem mensalmente doando cestas 
básicas a famílias carentes de Campo 
Grande. A cada cesta básica doada, a 
organização dobrou a doação. Foram 
entregues até o mês de julho mais de 
160 cestas básicas, num total de mais de 
2.262,4kg de alimentos.
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Jovens de MS são aprovados no Somos Líderes

66 jovens se formam no Programa Aprendiz 
Cooperativo em São Gabriel do Oeste

Semana Conexão Coop: um marco na história do setor

O Sistema OCB divulgou os aprovados para 
a segunda edição do Somos Líderes. Entre os 
471 candidatos elegíveis, 70 pessoas foram 
selecionadas para participarem da formação 
em liderança promovida pelo Sistema OCB. 
Três deles são da Sicredi União MS/TO e Oeste 
da Bahia, com sede no Mato Grosso do Sul.

A formação terá carga horária total de 60 
horas e contará com estratégias educacionais 
diversas, como workshops, mentoria 
individual, webséries educativas, desafios em 
grupo, podcasts, tutoria, dentre outras.

No dia 17 de agosto, em São Gabriel do Oeste, 
ocorreu o evento de conclusão de curso para 
66 jovens aprendizes do Programa Aprendiz 
Cooperativo,  vinculados às cooperativas 
Aurora, Cooasgo e Cooperoeste, sediadas no 
município. Para evitar aglomeração, os jovens 
e os convidados das cooperativas foram 
divididos em 04 horários ao longo do dia.

A juventude brasileira tem espaço garantido 
no cooperativismo. Hoje, centenas de 
cooperativas oferecem vagas de aprendiz, 
abrindo portas do mercado de trabalho para 
estudantes entre 14 e 24 anos. É nelas que 
eles aprendem um pouco sobre a própria 

A Semana ConexãoCoop aconteceu no final 
de julho, pelo Sistema OCB e foi um sucesso! 
Gerou mais de cinco mil acessos no canal 
do Sistema no YouTube, o que indica uma 
produção de conteúdo de qualidade para 
promover o movimento cooperativista e 
impulsionar o negócio das coops. 

CONEXÃOCOOP: Você já acessou o site 
ConexãoCoop? Ele está cheio de informações 
para te ajudar a engatilhar novos negócios! 
Lá você encontra os caminhos para fazer 
sua primeira exportação; ativa alertas para 
participar de compras públicas; acessa análises 
econômicas e estudos de mercado; fica por 
dentro do calendário de eventos, rodadas de 
negócios e muito mais! 

Acesse www.conexao.coop.br

“Nosso objetivo é preparar esses jovens, que 
já têm o perfil de liderança, para atuarem 
dentro das nossas cooperativas, fazendo 
um cooperativismo ainda mais forte e 
inovador, e levando também a bandeira 
do cooperativismo para toda a sociedade, 
seja no campo político, econômico ou 
social. Nós estamos comprometidos com 
a renovação e o crescimento de todo o 
movimento cooperativista, e temos certeza 
que o programa Somos Líderes vai contribuir 
diretamente para isso”, comenta Márcio Lopes 
de Freitas, Presidente do Sistema OCB.

profissão e também sobre a cultura e os 
valores cooperativistas.

As cerimônias contaram com a participação 
do Gerente Geral da Aurora e  Conselheiro 
do Sescoop/MS, Moisés Caetano, do 
Superintendente da Cooasgo, Ivonei 
Scotton, do Vice-Prefeito de São Gabriel do 
Oeste, Valdecir Malacarne, da Supervisora 
Administrativa da Aurora, Leonice Kolleht, bem 
como de representantes da área de Gestão de 
Pessoas das respectivas cooperativas, Quezie 
Talaveira (Cooperoeste), Marejana Souto 
(Aurora), Kerllay Albino (Aurora), Sueli Sabka 
(Cooasgo) e Romell Rodrigues (Cooasgo).  Jovens formandos de São Gabriel do Oeste - Programa Apren-

diz Cooperativo 


