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Editorial

Expediente

O ano de 2022 está passando rápido, pois 
é um ano de recomeço, início de novos 
ciclos. Desde a retomada de nossas vidas 
após a pandemia, até eleições para diversos 
cargos públicos e um novo ciclo na gestão 
do Sistema OCB/MS. 

Após assembleia, novos conselhos foram 
eleitos e novamente sou homologado como 
presidente. Essa nova etapa é cheia de 
oportunidades e desafios, mas esperançosos 
pelo recomeço. Como bons cooperativistas, 
sabemos que é preciso arregaçar as mangas 
e abrir caminhos, criando novos empregos, 
novas formas de ganhar dinheiro, gerar renda 
e novas oportunidades para as cooperativas. 

Temos pela frente a oportunidade de escrever 
um novo capítulo na história, transformando 
dificuldades em crescimento. Afinal, o que 

queremos é um Brasil mais justo, mais ético, 
mais democrático, mais sustentável.

Nesses dois anos pandêmicos mais do 
que provamos que o cooperativismo é 
a alternativa mais viável para o mundo. 
Com o jeito cooperativo de fazer negócios, 
gerar riquezas e multiplicar resultados, já 
assumimos importante destaque em setores 
como o agropecuário, o financeiro, o de 
saúde e o de transporte. 

Nós sabemos que o cooperativismo se 
distingue de outros modelos de negócio pela 
transparência de seus atos, pelo compromisso 
com a comunidade e pelos valores que nos 
fazem buscar resultados de forma justa e 
responsável.

Um cooperativismo protagonista é o que 
queremos para 2022! Sabemos que o cenário 

é de recomeço, e que novos desafios virão 
pela frente, com o término da pandemia e o 
agravamento da crise econômica. Entretanto, 
acreditamos no poder transformador do 
cooperativismo e sabemos que, mais do 
que nunca, ele pode contribuir para a 
construção do mundo que sonhamos. Aliás, 
esse é o tema do 100º Dia Internacional do 
Cooperativismo: Cooperativas constroem 
um mundo melhor!

O ano de 2022 será marcado por eleições e 
novos desafios, mas sairemos dele mais fortes 
porque essa é a natureza do cooperativismo. 
Temos uma capacidade admirável de nos 
reinventar e crescer mesmo em momentos 
difíceis.

E nós, do Sistema OCB/MS, estaremos cada 
vez mais próximos das cooperativas, dando 
suporte e assistência nesses novos ciclos.
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Lançamento da Agenda Institucional do Cooperativismo tem 
participação do Sistema OCB/MS
As pautas prioritárias do movimento 
cooperativista para 2022 foram apresentadas no 
evento de lançamento da Agenda Institucional, 
em Brasília, em abril, com a presença do Sistema 
OCB/MS, representado pelo presidente Celso 
Régis e dirigentes das cooperativas Copasul, 
Cooperoeste, Cooplaf e Cergrand.  Também 
estiveram presentes diversas autoridades, como 
a ex-ministra e deputada Tereza Cristina; o 
presidente da Frencoop, Evair de Melo; além de 
outros parlamentares e parceiros institucionais 
do Sistema OCB.

“Reconhecemos os avanços conquistados no 
ano passado e reforçamos que cooperativismo é 
movimento, então, há muito o que ser feito para 
trazer ainda mais benefícios à sociedade. Somos 
um instrumento para que novas oportunidades 
sejam estabelecidas e pretendemos contribuir, 
cada vez mais, com a agenda estratégica do 
país. Pretendemos continuar a construir, junto 
com os Três Poderes da República, as políticas 
públicas que fortalecem o cooperativismo e seus 
princípios o que, por consequência, gera mais 
oportunidades e prosperidade para o Brasil”, 
destacou o presidente do Sistema OCB, Márcio 
Lopes de Freitas.

O site oficial da Agenda Institucional do 
Cooperativismo 2022 reúne as demandas das 
mais de 4,8 mil cooperativas brasileiras e detalha 
os principais temas acompanhados pelo Sistema 
no Legislativo, Executivo e Judiciário. São 44 

temas de impacto do setor, sendo sete destaques 
prioritários que irão guiar a atuação do Sistema 
OCB. 

Ato Cooperativo - O adequado tratamento 
tributário ao ato cooperativo que está previsto 
na Constituição de 1988, ainda aguarda 
regulamentação. O dispositivo que pode 
impedir a duplicidade de tributação, tanto na 
cooperativa como dos cooperados, pode ser 
incluído no texto da Proposta de Emenda à 
Constituição (PEC) 110/19, que trata da Reforma 
Tributária e aguarda análise da Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ), do 
Senado. “Conseguimos um avanço importante 
junto ao relator da matéria, senador Roberto 
Rocha (MA), que, com certeza, será ratificado na 
Comissão de Justiça e no Plenário”, avalia Márcio 
Lopes de Freitas. 

Crédito - Também em tramitação no Senado, o 
Projeto de Lei Complementar 27/20, que atualiza 
o Sistema Nacional de Crédito Cooperativo (Lei 
Complementar 130/09) é considerado essencial 
para garantir um ambiente de negócios mais 
seguro e permitir que as cooperativas de crédito 
possam disponibilizar novos produtos e serviços 
com mais agilidade e modernidade, bem como 
atender cada vez mais a demanda por crédito de 
micro, pequenas e grandes empresas.  

“Nosso objetivo é continuar buscando o 
reconhecimento das cooperativas como modelo 
de negócio sustentável e capaz de contribuir 
para a elevação do status socioeconômico dos 
seus cooperados e impactar a vida de milhares 
de pessoas através dos valores e princípios do 
cooperativismo nas contratações públicas”, 
afirma o presidente Márcio.

Homenagem à ex-ministra Tereza Cristina
A ex-ministra da Agricultura, a deputada 
Tereza Cristina (MS), foi homenageada 
durante o evento de lançamento da Agenda 
Institucional do Cooperativismo 2022. 
“Além de criar uma área específica para o 
nosso modelo de negócios, desenvolveu 

c o o p e r a t i v i s t a . 
“Este é apenas um 
símbolo singelo de 
reconhec imento 
e gratidão a uma 
pessoa amiga, uma 
pessoa do bem que 
não mediu esforços 
em sua atuação à 
frente do Ministério 
da Agricultura para 

cumprir seus compromissos. Uma pessoa 
que cativou e conquistou a todos com sua 
competência e seu trabalho.  Muito, muito 
obrigado Tereza”. 

Tereza foi ovacionada pelas autoridades e 
convidados presentes no evento. Em sua 
fala, agradeceu a homenagem e fez questão 
de ressaltar que gostaria de devolvê-la tanto 
ao Sistema OCB  como às  cooperativas 
e cooperados de todo o Brasil. “Quero 
agradecer essa parceria tão frutífera nos mais 
diversos programas que desenvolvemos, 
inclusive no Agro Fraterno. Em um momento 
de vulnerabilidade em razão da Covid-19, 
rapidamente o movimento se mobilizou 
ainda mais e conseguimos entregar cestas 
em todo o país”.

Representantes do MS estiveram presentes na homenagem.

A agenda tem 44 temas de impacto do setor, sendo sete destaques prioritários que irão guiar a atuação do Sistema OCB.

políticas públicas voltadas ao setor e fortaleceu 
a política de crédito e seguro rural”, destacou 
o presidente do Sistema OCB, Márcio Lopes 
de Freitas.  

O dirigente também ressaltou o apoio que a ex-
ministra sempre demonstrou ao movimento 
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OCB/MS realiza AGO e novos conselhos são eleitos
Na manhã do dia 29 de abril, a OCB/MS 
realizou a sua Assembleia Geral Ordinária – 
AGO, que foi aberta pelo Presidente Celso 
Régis, que destacou o compromisso da 
instituição com as cooperativas durante esse 
período conturbado da pandemia.

“Apesar das adversidades, foi um ano 
produtivo, no qual pudemos rever processos, 
aprimorar sistemas e inovar. Além de estreitar 
o nosso relacionamento com as cooperativas 
e fortalecer nosso movimento”, afirmou o 
presidente.

A assembleia deliberou sobre a prestação 
de contas do Conselho Diretor referente ao 
exercício 2021, apresentando um resumo do 
Relatório de Atividades que traz uma gama 
diversificada de ações, projetos e iniciativas 
em prol do fomento do cooperativismo, além 
das demonstrações contábeis e o orçamento 
2022.

O segundo item da ordem do dia foi a Eleição 
do Conselho de Ética Cooperativista, que 
agora é composto pelos seguintes membros:

Logo após também ocorreu a Eleição do 
Conselho Diretor, que agora é composto por:

O novo conselho homologou Celso Régis como 
presidente por mais um mandato de quatro 
anos, sendo 2022-2026.

Para encerrar, o presidente do Sistema OCB, 
Márcio Freitas conversou com os participantes da 
assembleia e tratou de diversos assuntos, dentre 
eles o Lançamento da Agenda Institucional do 
Cooperativismo, ocorrido dia 27 de abril.

“Nossa agenda é digital, porque ela é dinâmica, 
o mundo está em mudança e precisamos 
acompanhar as demandas das cooperativas e as 
novas tendências de mercado. Sem contar que 
as novas gerações estão chegando e querem 
coisas diferentes, que os governos não suprem”, 
destacou.

“Nosso modelo cooperativista contempla várias 
dessas demandas e temos que nos colocar nesse 
lugar de alternativa para esse novo cenário 
mundial. Sem esquecer nossas raízes em levar 
felicidade, prosperidade e desenvolvimento.  
Mas também trabalhar o ESG nas cooperativas”, 
continuou.

ESG é uma sigla que vem do inglês Environmental 
(Ambiental, E), Social (Social, S) e Governance 
(Governança, G).

Também tratou do Dia de Cooperar, que é uma 
ferramenta importante de participação social 
e também de visibilidade, uma forma de dar 
vitrine a tudo que as cooperativas fazem pela 
sociedade.

“Estamos trazendo esse ano o Programa de 
Educação Política, que é muito maior que um 
processo de eleição em outubro e sim uma 
visão estratégica de trabalho, para fortalecer 

Durante reunião do Conselho do Sescoop/MS 
ocorrida no mês de maio, houve a posse de 
novos membros. Veja a atual composição:

Conselho Administrativo
2022-2026

Titulares
Jorge Luiz Soares Barbosa
José Marcio Martins Faria
Wardes Antônio Conte Lemos
Ludmila de Oliveira Rodrigues Pinheiro

Suplentes
Fabio Estorti de Castro
Fernando Jaime Cavalli
Reinaldo Issao Kurokawa
Josiane Ketlin Dantas Cardoso

Conselhos do 
Sescoop/MS

Sadi Masiero
Ramo Crédito

T I T U L A R E S

S U P L E N T E S

Gervásio Kamitani
Ramo Agro

Sandra Araújo de Oliveira
Ramo Saúde

Gualberto Nogueira de Leles 
Ramo Crédito

Sérgio Luiz Marcon
Ramo Agro

Itair Rodrigues da Silva
Ramo Infra

Luiz Adriano Melo
Ramo Transporte

Maurício Simões Correa
Ramo Saúde

Elza Aparecida Jorge 
Ramo Crédito

Omir Rogério da Silva
Ramo Transporte

Marcelo de Arruda
Ramo Saúde

AGO ocorreu em formato virtual e elegeu novos conselhos.

a nossa imagem institucional perante os três 
poderes e demais órgãos. É um trabalho de 
base que queremos fazer para construir um 
processo que eleja pessoas comprometidas com 
o cooperativismo, independente de questão 
partidária”, concluiu.

Conselho Fiscal
 2022-2026

Titulares
Ademir Carlos Pinesso
Emerson Luis Perosa
Ronaldo Nunes Ribeiro

Suplentes
Juliano Schmaedecke
João Trivelato Neto
Maria Nelzira Cardoso da Silva
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Cooperativas constroem um mundo melhor
Os valores cooperativos de 
autoajuda, autorresponsabilidade, 
democracia, igualdade, equidade 
e solidariedade, e os valores éticos 
de honestidade, responsabilidade 
e de cuidar dos outros, inspiraram 
a definição do tema do Dia 
Internacional do Cooperativismo 
(#CoopsDay), comemorado no dia 
2 de julho. Definido pela Aliança 
Cooperativa Internacional (ACI), 
o tema “Cooperativas constroem 
um mundo melhor” convida os 
cooperados de todo o mundo a 
divulgarem o modelo de negócios 
centrado no ser humano.  

“Este ano vamos viver o nosso Dia 
de uma forma muito especial. É a 
edição centenária desta celebração 
e isso nos enche de orgulho e 
responsabilidade. Devemos mostrar 
ao mundo que nossa doutrina está 
mais viva do que nunca e que é 
fundamental para a construção de 
um mundo melhor. É justamente 
para isso que o slogan deste ano se 
orienta. As Nações Unidas deixaram 
bem claro que esse modelo 
econômico e social ajuda a construir 
um mundo onde ninguém fica de 

Para comemorar, no dia 02 de julho, Dia 
Internacional do Cooperativismo, ocorre a 
celebração do Dia de Cooperar, que 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.

Ao longo do ano, as cooperativas desenvolvem 
ações sociais e no dia da celebração mostram 
à sociedade. Em Campo Grande, o evento 

Comemorações

fora e onde ninguém é deixado para 
trás”, declarou o presidente da ACI, 
Ariel Guarco.  

De acordo com o secretário-geral 
da ONU (Organização das Nações 
Unidas), António Guterres, “o 
mundo está à beira de um abismo 
e se movendo na direção errada. 
Para restaurar a confiança e 
inspirar esperança, precisamos de 
cooperação, precisamos de diálogo, 
precisamos de compreensão”. O 
alerta de Guterres foi amplamente 
destacado no 33º Congresso 
Cooperativo Mundial, realizado pela 
ACI em dezembro de 2021 e focou 
em como a identidade compartilhada 
está levando as cooperativas a agir 
para enfrentar os problemas do 
mundo.  

O tema escolhido para este ano 
remete ao utilizado em 2012, 
quando a ONU o definiu como o 
Ano Internacional das Cooperativas. 
A ideia é ecoar uma vez mais a 
contribuição única das cooperativas 
para tornar o mundo um lugar 
melhor, como demonstrado também 
há uma década, afinal, as coops 
fazem muito e fazem bem. 

presencial será retomado, com as atividades 
sociais e recreativas no Parque Tarsila do Amaral, 
que abrigou a edição de 2017, uma celebração 
de grande sucesso que deixou um legado 
importante para a comunidade: a revitalização 
do complexo aquático do parque, que pode 
reativar as aulas de natação e hidroginástica 
para a população.

Nos dias 02 e 03 de julho, no Mato Grosso do 
Sul, também ocorrerá prova on-line de ciclismo, 
corrida e caminhada com inscrição convertida 
em doação de alimentos nas localidades onde 
os atletas participantes residirem.
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Unimed Campo Grande empossa novo                                   
Conselho de Administração para quadriênio 2022/2026             

Sindicato Rural de Campo Grande reúne palestrantes 
nacionais de 8 a 11 de junho

Tomaram posse em abril, os novos membros 
do Conselho de Administração da Unimed 
Campo Grande, presidida pelo Dr. Eduardo 
Kawano, para exercer o mandato no período 
de 2022/2026. A cerimônia de posse foi 
realizada na sede da cooperativa médica. 

O presidente eleito falou da responsabilidade 
e dos desafios em estar à frente da cooperativa 
médica nos próximos quatro anos. “Sei que 
será um grande desafio dar continuidade 
ao trabalho desenvolvido com maestria pelo 
Dr. Maurício e por todos que contribuíram 
para que a Unimed CG chegasse ao patamar 
que está hoje, mas estou preparado para 
essa nova missão, e espero, juntamente aos 
demais conselheiros, manter sempre o alto 
padrão de qualidade, que é uma marca da 
nossa cooperativa”, falou Dr. Kawano. 

Presente na ocasião, Celso Ramos Régis, 
presidente do Sistema OCB/MS elogiou a 
gestão da cooperativa médica. “A Unimed 
Campo Grande, assim como as cooperativas 

O Sindicato Rural de Campo Grande, 
Rochedo e Corguinho (SRCG) realizará 
a segunda edição do Interagro, evento 
voltado para produtores rurais e população 

inovador, a Unimed CG dará sustentabilidade 
não só à cooperativa, mas para todas as 
organizações brasileiras que entenderem 
a necessidade disso para a perpetuação do 
negócio”, falou. 

de saúde do nosso estado, tem demonstrado 
um salto de qualidade na gestão e no 
processo democrático de transição. Isso 
demonstra que incluindo um novo modelo 
de governança, extremamente peculiar e 

Celso Régis prestigiou a posse.

line e presencial e tem o apoio do Sistema 
OCB/MS.

Serão mais de 20 palestras, que terão como 
objetivo estreitar a relação entre o campo 
e a cidade, além de atualizar o produtor 
rural sobre as novas tendências ligadas à 
pecuária de corte, leite, genética, agricultura 
e cooperativismo. Entre os nomes já 
confirmados como palestrantes estão o 
jornalista Alexandre Garcia, o ex-presidente 
da John Deere, Paulo Herrmann, o professor 
Marcos Jank e o ex-ministro da agricultura, 
Roberto Rodrigues.

Roberto Rodrigues – o ex-ministro da 
agricultura fechará o evento, no dia 11 
de junho, às 9h30, tratando do tema 
“Cooperativismo: importância ao agricultor, 
benefícios ao consumidor”.

em geral, que já está com inscrições abertas 
pelo site www.interagro2022.com.br. O 
evento acontecerá entre 8 e 11 de junho 
deste ano, com programação híbrida: on-
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Programa Aprendiz Cooperativo 
completa 5 anos e já capacitou 
mais de 600 jovens no MS

CapacitaCoop 
atinge mais de 25 

mil alunos
O Programa Aprendiz Cooperativo garante 
espaço para a juventude no Cooperativismo 
Brasileiro. Em Mato Grosso do Sul, 
celebramos, em 2022, 5 anos de trabalho com 
esta tecnologia educacional onde os jovens 
são chamados a refletir sobre a importância 
de vivenciar, dentro e fora do ambiente de 
trabalho os valores cooperativistas, tudo isso 
com foco no desenvolvimento integral do 
jovem e sua inserção no mundo do trabalho.

Em 2022 o Sistema OCB/MS já conta com 
229 jovens matriculados em turmas próprias 
distribuídos em 11 classes nos municípios de 
Campo Grande, Dourados, São Gabriel do 
Oeste e Naviraí, atendendo nestes municípios 
à demanda de 21 cooperativas. 

Ao longo destes 5 anos foram atendidos mais 
de 600 jovens matriculados pelas cooperativas 
nas turmas próprias do Sistema OCB/MS. 
Além disso, por meio da contratação de vagas, 
atendemos à demanda das cooperativas 
em outros 31 municípios onde ainda não 
dispomos de turmas próprias, atingindo 
assim uma cobertura da ordem de 82% da 
cota de aprendizagem do cooperativismo em 
Mato Grosso do Sul. 

“Estou saindo uma pessoa totalmente 
diferente, mais responsável, com planos para 

A consolidação do sucesso da CapacitaCoop, 
plataforma de aprendizagem do cooperativismo 
brasileiro, que está prestes a comemorar 
dois anos de existência, é atribuída à 
profundidade dos conteúdos ofertados e ao 
método aplicado. Lançada em abril de 2020, 
inicialmente a ferramenta de ensino à distância 
disponibilizava seis cursos. Atualmente, a 
plataforma idealizada pelo Sistema OCB já 
conta com mais de 60 diferentes opções de 
aprendizagem oferecidas aos mais de 25 mil 
alunos cadastrados. 

o futuro, e com uma experiência incrível”, 
declara Dalyla Fernanda Pohl que foi 
aprendiz na Aurora.

O presidente executivo da Copasul, Adroaldo 
Taguti, afirma que para a cooperativa, o 
Programa Aprendiz Cooperativo é uma 
grande oportunidade de desenvolvimento 
para os jovens. “Entendemos que através 
de uma vivência no dia a dia das atividades 
da Cooperativa, conseguimos ligar a teoria 
com a prática. Mas como estamos tratando 
com jovens sem grande experiência de 
vida, é muito importante termos empatia 
nas relações para conseguir envolvê-los 
nesse processo. Vemos o programa como 
um processo de atração de talentos. Temos 
a meta de efetivar 90% dos aprendizes, 
considerando que mesmo que não sejam 
efetivados na Cooperativa, consigam 
recolocação no mercado assim que 
terminarem o ciclo no programa. Para isso, 
estamos empenhados em proporcionar 
um programa rico em experiências e 
conteúdos”, destaca.

O Programa Aprendiz Cooperativo demonstra 
à sociedade o quanto o cooperativismo é 
capaz de transformar nossa sociedade em 
um lugar mais justo, feliz e com melhores 
oportunidades para todos.

Turma de alunos do Programa Aprendiz Cooperativo em Naviraí.

A CapacitaCoop materializa o quinto princípio 
do cooperativismo, que foca na educação 
e formação de seus cooperados. “Essa 
ferramenta foi criada em meio a um momento 
de muitas incertezas geradas pela pandemia 
da Covid-19, mas seu sucesso já está mais que 
consolidado. Os números são expressivos e 
temos que destacar também a efetividade do 
conteúdo oferecido e que contempla as mais 
diversas temáticas voltadas para melhorar o 
desempenho e os resultados das cooperativas”, 
destaca o presidente do Sistema OCB, Márcio 
Lopes de Freitas.  

E os benefícios não se limitam apenas às 
cooperativas e cooperados. A plataforma 
vai além ao permitir que qualquer pessoa 
interessada possa se cadastrar e cursar módulos 
específicos como os de gestão, comunicação, 
governança, vendas, agricultura familiar, entre 
outros. Além dos cursos, os cadastrados 
também contam com uma vasta biblioteca 
com material complementar em texto, vídeo 
e webinários. A plataforma possui ainda um 
glossário completo, caso o aluno tenha dúvidas 
sobre conceitos ou palavras. 

Veja a lista de cursos disponíveis em                   
www.capacita.coop.br
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Armazém Sicredi é tema de artigo internacional

MBA em Gestão de Cooperativas está na 7ª turma
O MBA em Gestão de Cooperativas analisa as 
relações externas, as potencialidades internas e 
a preparação das cooperativas para a mudança, 
mantendo a preocupação com uma visão 
de longo prazo, envolvendo a sociedade, o 
cooperado e o mercado. Um dos principais 
objetivos é compatibilizar os aspectos internos 
com os externos, construindo um alinhamento 
coerente de todos os níveis da cooperativa com 
o seu ambiente, objetivando a manutenção 
da sua competitividade. Os processos mais 
enfatizados na gestão de cooperativas são 
a formulação, implementação, controle e 
aprendizagem estratégica. Tais processos 
consideram, além dos aspectos sociais, 
tecnológicos e econômicos, os fatores políticos 
e culturais das cooperativas e seus cooperados.

“Uma das maiores preocupações do Sescoop/MS 
é levar ensino de qualidade para as cooperativas, 
por isso estabelece parceria com as mais 
renomadas instituições de ensino do país”, explica 
o Gerente de Desenvolvimento, Juarez Pereira. 

O MBA em Gestão de Cooperativas, com 384 
horas, é composto de 48 disciplinas, mais o TCC e 
será desenvolvido em parceria com a USP, tendo 
por finalidade: formar dirigentes e gestores 
para o melhor desempenho de suas  funções 
executivas, incentivando o desenvolvimento 
de uma visão estratégica e de uma atitude 
proativa em busca de novos conhecimentos 
para soluções de problemas; instrumentalizar 
o aluno para o uso de métodos de pesquisa 
e para o uso de tecnologias de gestão nas 
atividades e projetos nas cooperativas; dar 
suporte à gestão de cooperativas, que tenham 

O Programa de Compras em Conjunto 
“Armazém Sicredi” da Sicredi União MS/TO e 
Oeste da Bahia foi tema de um artigo publicado 
por Juarez Pereira, Gerente de Desenvolvimento 
do Sescoop/MS, que foi publicado no Abstract 
Book, apresentado na Conferência Internacional 
do ICA na Coréia do Sul.

O artigo também teve um vídeo contando 
toda a história de constituição da cooperativa 
e os primeiros passos do Armazém, que foi a 
semente germinadora para a constituição da 
Cooperativa. Tudo começou entre os anos de 

por interesse principal a cooperação sustentável 
e estratégica; e contribuir com a solução de 
problemas complexos e reais das cooperativas.

“O MBA tem uma contribuição direta na 
melhoria dos profissionais que trabalham nas 
cooperativas, tanto pelo conteúdo, quanto pela 
metodologia. O curso traz conhecimento sobre 
gestão, de forma adequada para a realidade dos 
empreendimentos cooperativos, tornando os 
alunos mais competentes e entendedores dessa 
realidade. É o único MBA do Brasil destinado a 
gestores de cooperativas certificado pela USP”, 
explica o coordenador do curso, o professor 
Davi Moura Costa.

Ao todo, cerca de 270 alunos já passaram 
pelo MBA e este ano, 45 alunos estão 
cursando. Um desses alunos é o Ivonei Scotton, 
Superintendente da Cooasgo, que se diz 
bastante motivado. “Minha expectativa é de que 
o MBA proporcionará experiências extraclasses 

1985 e 1986, quando um pequeno grupo de 
servidores da UFMS - Universidade Federal de 
Mato Grosso do Sul discutiu uma forma de 
baratear a aquisição de gêneros alimentícios, 
já que os preços sofriam aumentos constantes 
decorrentes das altas taxas inflacionárias que 
agravavam a situação da economia brasileira 
na época.

Dessa necessidade que surgiu a Cooperativa, 
que hoje é uma referência, atuando em três 
estados brasileiros, sempre acreditando na 
forma transformadora da união.

Acesse o QR Code e assista!

mesclando as informações disponibilizadas 
pelos instrutores com a vivência dos colegas 
de classe que representam as cooperativas do 
nosso estado em diversos ramos. Com esta 
capacitação procuro desenvolver uma visão 
ampla em Gestão de Cooperativas, obter maior 
eficiência no processo decisório e melhorar a 
capacidade de analisar, estruturar e sintetizar as 
informações relacionadas à área de Gestão de 
Cooperativas”

Alunos de outras turmas também destacam 
a importância do MBA, como o caso do 
Jorge Luiz Soares Barbosa, Vice-presidente da 
Cergrand. “Esse período de estudo nos ajudou 
muito, nos trouxe teoria e prática, dando uma 
visão profissional da cooperativa, possibilitando 
organizar a gestão como um todo. O contato 
com professores renomados e a troca de 
experiência com outras cooperativas foi de 
extrema relevância para o nosso trabalho”, 
destacou.

Alunos da 7ª turma do MBA em Gestão de Cooperativas.


