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Editorial
FORMAR PARA TRANSFORMAR

COOPERATIVISMO NAS ELEIÇÕES 2022 

Ser coopera� vista é se comprometer 
com o futuro das pessoas, do movimento 
coopera� vista e das comunidades.  

O coopera� vismo promove a educação 
e a formação para que seus membros e 
trabalhadores possam contribuir para 
o desenvolvimento dos negócios e, 
consequentemente, dos lugares onde estão    
presentes. Além disso, oferece informações 
para o público em geral, especialmente jovens 
e mulheres, sobre a natureza e vantagens do 
coopera� vismo.

Até porque, “educação, formação e informação” 
é o 5º princípio do coopera� vismo. Por isso, 
o Sistema OCB/MS não mede esforços para 
promover ações con� nuas para preparar e 
formar os dirigentes dos empreendimentos 
coopera� vos de Mato Grosso do Sul. 

E agora em 2022, com a retomada dos eventos 

Este ano, teremos eleições para diversos 
cargos e por isso é essencial a par� cipação 
polí� ca dos coopera� vistas, fortalecendo 
a representação polí� co-ins� tucional do 
setor. O Sistema OCB/MS está realizando um 
trabalho polí� co alinhado ao Sistema OCB e 
encaminhou para as coopera� vas sul-mato-
grossenses as orientações em relação às 
eleições 2022 e um ranking da atuação dos 
atuais integrantes do legisla� vo.

A Casa do Coopera� vismo está recebendo 
os candidatos e conclamando a adesão deles 
às propostas do coopera� vismo, entregando 
um exemplar da publicação “Brasil Mais 
Coopera� vo”, que contém contribuições do 
coopera� vismo para o próximo governo.

Integrantes da equipe do Sistema OCB/
MS par� ciparam do Programa de Educação 
Polí� ca para o Coopera� vismo Brasileiro 
- Eleições 2022, que visou fomentar a 

presenciais, estamos ainda mais empenhados 
em levar conhecimento e desenvolver projetos 
e ações que nos preparem para o futuro.

O Sistema OCB/MS oportuniza diversos     
programas que fortalecem as coopera� vas. 
Acabamos de concluir mais uma turma 
do Programa de Formação de Presidentes 
e    Dirigentes, as turmas piloto do Modo 
Coop e Elas São Coop, que benefi cia jovens e 
mulheres, além da ofi cina de representação 
polí� ca.

Estamos focados na busca incessante da 
profi ssionalização da gestão das coopera� vas 
para atender as exigências do mercado, 
além de contribuir para o aprimoramento 
do processo de planejamento estratégico e 
par� cipa� vo nas coopera� vas.

Nos mercados onde atuam, as coopera� vas 
precisam ser efi cientes e compe� � vas como 

as empresas mercan� s, porque a beleza e 
a importância social de sua doutrina não as 
protegem dos rigores e da hos� lidade própria 
do universo econômico.

É fundamental estar preparado para os 
possíveis cenários que estão por vir. Nos 
próximos meses teremos eleições e isso afeta 
diretamente a economia. Saber se posicionar 
e tomar as decisões corretas fará toda a 
diferença.

Nesta edição do informa� vo, trazemos alguns 
desses programas de formação, além da 
retomada da celebração presencial do Dia de 
Cooperar, que envolveu mais de 30 cidades no 
MS, como também as novidades do sistema e 
os dados do AnuárioCoop e do Panorama do 
Coopera� vismo Sul-mato-grossense.

Boa leitura!
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consciência, o engajamento e a par� cipação 
polí� ca do setor, além de potencializar 
a representação polí� co-ins� tucional, 
promovendo o engajamento e par� cipação de 
cada cooperado no exercício da sua cidadania.

Além de sensibilizar sobre a importância 
da par� cipação popular, incen� var o voto 
consciente e a escolha de candidatos alinhados 
aos interesses do coopera� vismo e que, se 
eleitos, possam integrar a Frente Parlamentar 
do Coopera� vismo (Frencoop), no Congresso 
Nacional e na Assembleia Legisla� va. O 
resultado esperado é a formação de uma 
base parlamentar sólida e alinhada com a 
defesa das demandas do setor. Os candidatos 
ao cargo execu� vo estadual também estão 
se comprometendo com as causas do 
coopera� vismo.

“O Sistema OCB/MS busca incen� var a 
par� cipação das coopera� vas através de 

ações coordenadas de apoio às candidaturas 
verdadeiramente comprome� das com o 
coopera� vismo sul-mato-grossense, e com 
o obje� vo de concentrarmos esforços no 
sen� do de se obter um melhor resultado”, 
destaca o presidente Celso Régis.

Neutralidade ideológica e par� dária é a 
tônica das ações de conscien� zação polí� ca 
no coopera� vismo. O trabalho pauta-se 
numa linha técnica, baseada em dados 
sobre a atuação dos candidatos, matérias de 
interesse do coopera� vismo em tramitação 
no Congresso Nacional, envolvimento dos 
parlamentares e resultados da a� vidade 
de representação polí� co-ins� tucional no 
atendimento das demandas das coopera� vas. 

O Sistema OCB também lançou um site com 
todos os materiais sobre o pleito eleitoral 
de 2022. A matéria completa está neste 
informa� vo.
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Sistema OCB lança site Cooperativismo e Eleições 2022

Senado aprova modernização da legislação do 
cooperativismo de crédito

O site Coopera� vismo e Eleições 2022 foi 
lançado no dia 15 de julho em reunião com 
mais de 60 representantes coopera� vistas 
de todo o país. O site congrega todas as 
informações e materiais do Programa de 
Educação Polí� ca para o Coopera� vismo 
Brasileiro 2022, a inicia� va tem por obje� vo 
fomentar o voto consciente e o exercício 
de cidadania, capacitar e dar voz a grupos 
de jovens, mulheres e lideranças para que 
estejam mais presentes na tomada de 
decisões estratégicas para o movimento e 
suas comunidades.

A gerente de Relações Ins� tucionais do 
Sistema OCB, Clara Maffi  a, explicou que, com 
car� lhas, cursos à distância, vídeos e outros 
conteúdos, o programa es� mula, de forma 
isenta, a refl exão sobre a necessidade de maior 
representa� vidade do modelo coopera� vista, 
em especial, nos poderes legisla� vos federal 
e estaduais.

O programa é composto por cinco diferentes 
eixos de atuação. O primeiro trata da 
formulação das Propostas para um Brasil 
mais Coopera� vo, publicação que apresenta 
dados sobre como o coopera� vismo pode 
ser um vetor de desenvolvimento para o país 
e traz propostas de polí� cas públicas para 
nortear plataformas de governo. O segundo 
traz as boas prá� cas sobre como atuar no 
processo eleitoral de forma responsiva. 

Momento histórico para o cooperativismo 
no Brasil! O Plenário do Senado Federal 
aprovou por unanimidade o Projeto de 
Lei Complementar (PLP) 27/2020, que 
moderniza a legislação do Sistema Nacional 
de Crédito Cooperativo (SNCC). Pauta 
prioritária do movimento, a votação da 
proposta ocorreu após expressiva atuação 
do Sistema OCB e da Frente Parlamentar 
do Cooperativismo (Frencoop), bem como 
das unidades estaduais e de cooperativas 
de todo o país. 

Neste eixo, são disponibilizadas uma série de 
conteúdos informa� vos, entre eles a car� lha 
Coopera� vismo e Eleições.

O terceiro eixo apresenta um plano de 
comunicação e mobilização digital para 
valorizar e compar� lhar as ações reais dos 
parlamentares em defesa do coopera� vismo. 
O eixo conta com vídeos, cards e outros 
materiais informa� vos sobre o coop. 

“Esse novo marco regulatório abre 
caminho para o cooperativismo financeiro 
assumir cada vez mais protagonismo e 
responsabilidades na economia brasileira, 
com o aprimoramento das regras de gestão e 
governança, assim como com instrumentos 
inovadores que contribuem para alavancar 
nossas cooperativas”, comemorou o 
presidente do Sistema OCB, Márcio Lopes 
de Freitas, logo após a votação da matéria.

O texto aprimora a Lei Complementar 

130/09 em três perspectivas: atividades e 
negócios; organização sistêmica; e gestão 
e governança do modelo. Entre outros 
pontos, a medida prevê que as cooperativas 
de crédito possam disponibilizar novos 
produtos ao quadro social, com mais 
agilidade e modernidade. Também 
torna impenhoráveis as quotas-partes 
de capital das cooperativas de crédito e 
permite campanhas promocionais visando 
atração de novos associados, entre outros 
avanços.

A prestação de contas da atuação dos 
parlamentares está disponível no quarto eixo. 
Em uma plataforma on-line e intera� va, é 
possível encontrar um perfi l de atuação dos 
parlamentares que pode ser visualizado pelas 
unidades estaduais.

Acesse e conheça o site Coopera� vismo e 
Eleições 2022.
h� ps://www.eleicoes2022.coop.br/
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Pensando no bem-estar e na gestão da 
felicidade, a Copasul inova com a implantação 
de um programa que visa mensurar, 
monitorar e es� mular a Felicidade Interna 
do Coopera� vismo na coopera� va. O evento 
de lançamento, realizado em julho, em 
Naviraí, contou com a palestra do especialista 
no assunto, Gustavo Arns, idealizador do 
Congresso Internacional da Felicidade.

O programa, iniciado em caráter piloto com 
a coopera� va, será realizado junto ao � me 
de colaboradores da indústria de fécula de 
mandioca. As palestras de sensibilização e 
lançamento contaram com a par� cipação 
de mais de 90 colaboradores e da Diretoria 
em um evento preparado pelo � me da 
coopera� va em parceria com o Sistema OCB/
MS.

O Programa FIC tem como obje� vo es� mular 
e apoiar as inicia� vas das coopera� vas, 
voltadas para o bem-estar e a qualidade de 
vida dos seus colaboradores. O programa 
consolida ações em torno de um processo 
sistêmico que melhore os níveis de qualidade 
de vida das pessoas, tendo como premissa 
a felicidade individual e cole� va. Trata-se de 
uma inicia� va de desenvolvimento humano, 
cujos efeitos são percebidos no desempenho 
organizacional. (Fonte: Guia Metodológico do 
FIC)

De acordo com o palestrante e idealizador do 
Congresso Nacional de Felicidade, Gustavo 
Arns, este modelo do FIC, desenvolvido pelo 
Sescoop Nacional, é um projeto único no Brasil, 
que leva o tema de bem-estar para dentro 
das organizações e para os colaboradores 
de maneira muito completa. “Não conheço 
outro projeto aqui no Brasil que desenvolva 
um trabalho tão completo quanto esse do FIC 
e que, certamente, vai melhorar a qualidade 

Em julho, ocorreu o Fórum dos Presidentes 
das Coopera� vas Paranaenses. Dentro da 
programação ocorreu dois painéis: em 
um deles, “Alianças Estratégicas”, esteve 
presente o Presidente do Sistema OCB/
MS, Celso Régis, que também contou com a 
par� cipação do presidente do Sistema OCB, 
Márcio Freitas, e dos demais presidentes 
das unidades da região sul.

de vida dos trabalhadores imensamente”, 
destaca.

Para Gustavo Arns, o início deste programa 
não poderia ser diferente, visto que os 
princípios que norteiam o trabalho das 
coopera� vas são próximos ao que o FIC 
propõe. “O coopera� vismo realmente se 
alinha muito bem com inicia� vas como a do 
FIC, e normalmente é um solo muito fér� l para 
que esse � po de a� vidade se desenvolva e 
gere bons frutos. O trabalho das coopera� vas 
já tem propensão natural mais próxima do 
que o FIC propõe, não são empresas comuns, 
são diferenciadas, muito qualifi cadas com o 
Sistema OCB e o Sescoop, que prestam essa 
assistência de perto, o que faz com que a 
gestão seja mais humanizada.”

Foi realizada ainda a capacitação do grupo 
de “Felicitadores” da coopera� va no dia 6 de 
julho. Seu papel é acompanhar a execução 
do programa em todas as suas etapas, 
além de cuidar do tema FIC no dia a dia da 
coopera� va, iden� fi cando ações que possam 
ser pra� cadas no ambiente de trabalho, 
mantendo o funcionamento do programa 
com a maior energia possível.

Após a pesquisa, serão realizados encontros 
presenciais e virtuais para análise conjunta 
dos indicadores, bem como construção e 
execução do plano de ação alinhado ao 
diagnós� co do programa.

De acordo com o presidente-execu� vo da 
Copasul, Adroaldo Tagu� , a expecta� va é 
poder incen� var o autodesenvolvimento 
dos colaboradores e, com isso, promover 
melhorias na qualidade de vida. “A proposta 
do FIC envolve mudança de comportamento 
e, por isso, queremos apoiar as inicia� vas 
que serão levantadas e priorizadas pelo 
grupo gestor do programa. Sem dúvida, é um 
grande desafi o, mas com o comprome� mento 
de todos e o valioso apoio do Sescoop, 
conseguiremos a� ngir nossos obje� vos.”

Veja o podcast sobre o assunto

Copasul é a primeira cooperativa do MS a aderir ao FIC 
- Felicidade Interna do Cooperativismo

Presidente do Sistema OCB/MS participa do Fórum 
dos Presidentes de Cooperativas Paranaenses

“O coopera� vismo sul-mato-grossense 
está em forte crescimento e atua de forma 
alinhada com os estados da região sul 
do país. Nossa par� cipação na economia 
estadual está cada vez mais sólida e trazendo 
desenvolvimento. 

A cada dia há uma maior integração entre 
os estados e intercooperação entre as 

coopera� vas dos quatros estados: Paraná, 
Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Mato 
Grosso do Sul. Essa união só fortalece os 
empreendimentos coopera� vos”, destacou.

O presidente ainda apresentou os dados 
de crescimento do estado e citou ações do 
Sistema OCB/MS em prol do desenvolvimento 
do coopera� vismo no Mato Grosso do Sul.

Evento de lançamento contou com a presença de mais de 90 colaboradores da Copasul
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Após dois anos de comemorações à distância, 
o Sistema OCB/MS retomou a celebração 
presencial do Dia C, o Dia de Cooperar. 
Em Campo Grande, foram mais de 1.500 
atendimentos realizados no sábado, dia 2 de 
julho, no Parque Tarsila do Amaral.

As coopera� vas Sicredi Campo Grande, 
Sicredi União MS/TO e Oeste da Bahia, Sicoob 
Ipê, Sicoob Unique, Conacentro, Unimed 
Campo Grande, Uniodonto Mato Grosso do 
Sul e as empresas Ó� ca Ver e Viver e Escola 
de Cabeleireiros Flavinho promoveram 
atendimentos a população com educação 
fi nanceira para as crianças, atendimento 
odontológico, o� almológico e nutrição, 
apresentações culturais e recreações.

O Analista de Comunicação e Sustentabilidade 
da Sicoob Ipê, Antonio Marques, destacou 
a volta do Dia C presencial e parabenizou 
todas as coopera� vas presentes. “Depois de 
dois anos da pandemia, o Dia C volta a ser 
presencial novamente, mais uma festa do 
coopera� vismo! Nós do Sicoob trouxemos a 
possibilidade das crianças fazerem desenhos 
com educação fi nanceira e também pinturas, 
uma forma de trazer para as crianças a 
preocupação de cuidar do seu dinheiro.
É uma festa muito linda promovida pelo 
Sistema OCB/MS, só tenho que agradecer 
e parabenizar a todas as coopera� vas que 
também estão par� cipando.”

O Diretor-Presidente da Uniodonto MS, 
Fernando Jaime Cavalli, ressaltou a ação das 
coopera� vas. “Todos os anos a gente par� cipa, 
é uma sa� sfação voltar ao presencial depois 
de um tempinho que fi camos afastados das 
pessoas, a gente gosta muito desse calor 
humano, dessa proximidade, de poder 
estar junto, está dentro do DNA das nossas 
coopera� vas essa questão, prestar um 
serviço à população. Estamos sempre juntos, 
evoluindo para sempre entregar o melhor 
tanto no Dia C quanto para a comunidade de 
maneira geral.”

Dia C atende mais de 11.700 pessoas em todo o MS
O Presidente da OCB/MS, Celso Régis, 
destacou a importância da solidariedade e do 
coopera� vismo com a celebração do Dia C na 
capital e em mais de 30 cidades do interior 
do MS. “Este ano estamos celebrando o Dia 
Internacional do Coopera� vismo provando 
que a� tudes simples realmente movem o 
mundo. Depois de dois anos fazendo de 
forma não presencial, hoje estamos aqui, 
trazendo este momento muito importante de 
felicidade para as pessoas. Aqui em Campo 
Grande e em mais 30 cidades do Mato Grosso 
do Sul estamos celebrando o Dia de Cooperar, 
o dia da solidariedade, o dia de fazer as coisas 
juntos, porque juntos nós somos muito 
melhores.”

Dia de Cooperar no interior

Além do evento em Campo Grande, o Dia 
C também foi comemorado em diversas 
cidades. Em todo o estado foram realizados 
mais de 11.700 atendimentos à população. 

Em Dourados, teve passeio ciclís� co e 
caminhada com concentração na Praça 
Antônio João, conduzido pelas coopera� vas 
Cergrand, Sicredi Centro Sul, C Vale, Coopasol, 
Unimed Dourados e Uniodonto Dourados. Em 
seguida, houve apresentação da Fanfarra do 
Exército Brasileiro, apresentação do Grupo de 
Taiko do Clube Nipônico, sorteio de brindes 
das coopera� vas aos presentes e o sorteio de 
bicicleta aos par� cipantes do passeio ciclís� co 
e voluntários. Além disso, também foram 
realizadas ações de conscien� zação sobre o 
trânsito em escolas e ações de a� vação na 
cidade.

E em São Gabriel, na Igreja Matriz, houve uma 
programação variada de a� vidades de lazer e 

par� lha de doces para as crianças da cidade. 
As coopera� vas Aurora, Cooasgo, Sicredi 
Celeiro, Sicoob e Cooperoeste se uniram 
para benefi ciar a população com campanha 
solidária de arrecadação.

Já em Naviraí, a Copasul e a Sicredi Centro-
Sul MS levaram diversão para as crianças 
na Praça Sakae Kamitani e no Lar do Idoso 
revitalizaram o espaço e � veram momentos 
de convívio.

Em Angélica, o Sicredi e Copertran – 
Coopera� va dos Transportadores de Angélica 
– realizaram um Torneio de Pipa na praça 
central do município, que além de premiações, 
serviram lanche para todos que pres� giaram 
e muita recreação como pula-pula e piscinas 
de bolinhas.

Além de diversas ações em Amambai, 
Anaurilândia, Aparecida do Taboado, Aral 
Moreira, Caarapó, Cassilândia, Chapadão do 
Sul, Coronel Sapucaia, Corumbá, Inocência, 
Itaporã, Ivinhema, Japorã, Mundo Novo, 
Nova Alvorada do Sul, Nova Andradina, 
Novo Horizonte do Sul, Paraíso das Águas, 
Paranaíba, Ponta Porã, Rio Brilhante, Rio 
Verde de Mato Grosso, Santa Rita do Pardo, 
Sonora, Tacuru e Três Lagoas.

Em Campo Grande, o Dia C atendeu mais de 1.500 
pessoas no Parque Tarsila do Amaral

Cooperativas de saúde levaram atendimento para a 
população no Dia de Cooperar

Dia de Cooperar ocorreu em diversas cidades 
do interior

Mais de 11 mil pessoas foram benefi ciadas 
em todo o MS
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O Sistema OCB/MS, atento a necessidade 
constante de aprimoramento da gestão e 
da governança das coopera� vas, promoveu 
o Programa de Formação de Presidentes e 
Dirigentes, que teve início em setembro do 
ano passado e encerrou agora em julho com 
um módulo em Belo Horizonte, na sede da 
FDC – Fundação Dom Cabral e contou com 
uma vasta programação que contemplou uma 
visita ao Sistema Ocemg, na qual diversos 
assuntos foram tratados.

O grupo também esteve na Unimed BH e 
conheceu as boas prá� cas de governança e 
compliance adotadas pela coopera� va.
“Vamos agora fazer as avaliações internas do 
Programa, mas uma coisa é certa: já estamos 
planejando uma próxima etapa a par� r dos 
conhecimentos adquiridos nos dez módulos, a 
ser aplicado em 2023/24, dando con� nuidade 
no processo de busca da excelência da gestão 
das coopera� vas sul-mato-grossenses”, 
enfa� zou Celso Régis, presidente do Sistema 
OCB/MS.

O aprimoramento da gestão e da governança 
das coopera� vas sul-mato-grossenses é 
tarefa primordial do Sescoop/MS e a oferta 
de soluções de formação profi ssional é 
exatamente o que jus� fi ca a realização de 
um Programa de Formação de Presidentes 
e Dirigentes, visando desenvolver neles 
uma visão de futuro, abordando os cenários 
econômicos atuais, riscos do negócio, além 

de uma orientação interna para pessoas e 
externa para o mercado, buscando inovações 
para poder impulsionar as coopera� vas 
para uma visão mais estratégica. O principal 
obje� vo é o aperfeiçoamento dos presidentes 
e dirigentes das coopera� vas, visando a 
aplicação de temas importantes para o 
seu desenvolvimento, com um olhar mais 
analí� co, a fi m de desenvolver uma gestão 
com maior engajamento.

A superintendente do Sistema OCB/MS, Dalva 
Caramalac, conta que no programa trilharam 
uma jornada de conhecimento desenhada 
especialmente para que os dirigentes se 
preparem e possam liderar as transformações 
neste novo contexto de mundo e seu impacto 
no desenvolvimento das organizações 
coopera� vas. “O programa uniu conteúdo 
e estratégia visando o alcance da maestria 
dos líderes, ampliando a visão crí� ca, 
sistêmica e integrada da gestão e governança. 
Vale ressaltar a troca de experiência e a 
geração conjunta de conhecimento que 
contribuirá para a superação dos desafi os 
do coopera� vismo sul-mato-grossense”, 
destacou.

O presidente-execu� vo da Copasul, Adroaldo 
Tagu� , destacou a importância do programa 
para atualizar e reafi rmar conceitos sobre 
liderança e gestão da coopera� va. “A aula 
presencial na sede da FDC e as visitas na 
Ocemg e Unimed BH foram um diferencial. 

Presidentes e Dirigentes concluem formação

Tenho certeza de que muitos insights se 
transformarão em ações e a coopera� va 
fortalecerá sua compe� � vidade através 
disso.”

Para o diretor superintendente da Unimed 
Campo Grande, Dr. Maurício Simões Corrêa, 
o evento foi muito oportuno por agregar 
dirigentes de diversos setores, possibilitando 
o encontro, a construção de conhecimento 
conjunto e o compar� lhamento de 
experiências inerentes a todas as 
coopera� vas. “Importante destacar também 
que o corpo docente da Fundação Dom 
Cabral é elogiável, com excelente padrão 
técnico e muito mo� vante, sem contar com 
a organização da OCB/MS que foi perfeita, 
incluindo o úl� mo módulo presencial. Espero 
que tenhamos outros eventos como este, que 
possibilitem a interação, o desenvolvimento 
e o crescimento do coopera� vismo sul-mato-
grossense”, destaca.

A plataforma de aprendizagem EaD 
desenvolvida pelo Sistema OCB, a 
CapacitaCoop, está de cara nova. Mais rápida, 
mais intui� va e com design mais moderno 
para melhor atender as necessidades das 
coopera� vas e da comunidade interessada no 
mundo do coopera� vismo. 

A par� r de agora, os usuários contam 
com ferramentas o� mizadas e recursos 
diferenciados, além da nova interface, novos 
cursos e novas trilhas de aprendizagem que 
foram disponibilizados.

CapacitaCoop ganha nova interface 
e lança novos cursos

A CapacitaCoop foi criada em abril de 2020, 
e agora, em 2022, terá sete novos cursos, 
totalizando mais de 80 cursos on-line para 
atender seus mais de 28 mil alunos. A 
plataforma, que é u� lizada por mais de duas mil 
coopera� vas para ampliar os conhecimentos 
de seus cooperados e funcionários, já emi� u 
mais de 17 mil cer� fi cados.

Faça seu cadastro e tenha acesso à plataforma 
de aprendizagem do coopera� vismo 
brasileiro: capacita.coop.br

Conclusão do programa ocorreu na sede da FDC
em Belo Horizonte
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O movimento coopera� vista registrou 
crescimento signifi ca� vo em 2021. Segundo 
os dados do AnuárioCoop - Dados do 
Coopera� vismo Brasileiro 2022, lançado 
no fi nal de julho pelo Sistema OCB, o 
total de pessoas associadas às sociedades 
coopera� vas chegou a 18,8 milhões. O 
número é 10% superior ao de 2020, quando 
foram registrados mais de 17 milhões de 
cooperados no país. O número total de 
coopera� vas subiu para 4.880.

“Já somos 8% da população brasileira 
e vamos con� nuar crescendo”, afi rma 
o presidente Márcio Lopes de Freitas. 
Segundo ele, os números expressam a base 
sólida do movimento e o quanto o modelo 
de negócios coopera� vista tem sido cada 
vez mais procurado pela população. “Os 
resultados comprovam mais uma vez que o 
coopera� vismo se fortalece em momentos 
de crise. A preocupação com a comunidade, 
princípio básico das nossas coopera� vas, 
demonstra que somos essenciais para a 
retomada da economia brasileira”.

A geração de empregos diretos é outro 
destaque do Anuário. Em 2021, foram 
registrados um total 493.227 postos de 
trabalho nas coopera� vas brasileiras, um 
acréscimo de 8% em relação ao ano anterior, 
quando o quan� ta� vo fi cou em 455.095. 
Na distribuição por gênero, o número de 
mulheres empregadas a� ngiu 49% do total, 
índice 10 pontos percentuais superior ao 
de 2020. Entre os cargos de liderança, a 
par� cipação feminina também cresceu. 
Passou de 17% em 2020 para 20% em 2021.
Ainda segundo dados do Anuário, o maior 

Somos 18,8 milhões de cooperados em todo o Brasil!

Panorama traz
os números do
crescimento do
cooperativismo
no MS

Em julho foi realizado o encerramento dos 
programas “Modo Coop” e “Elas São Coop”. O 
evento, realizado por transmissão on-line, contou 
com palestra com o tema “O Momento é Agora!”, 
ministrado pela Presidente da Confederação 
Nacional de Jovens Empresários, Maria Brasil.

Durante o encerramento, o Presidente do Sistema 
OCB/MS, Celso Régis, ressaltou a importância de 
buscar cada vez mais a inclusão dos jovens e das 
mulheres nos empreendimentos coopera� vos. 
“Estamos prontos na Casa do Coopera� vismo 
sul-mato-grossense para ampliar cada vez 

Palestra sobre liderança e protagonismo encerra 
Programas “Modo Coop” e “Elas São Coop”

mais os espaços de cooperação, de ajuda e de 
solidariedade, isso que tanto pregamos, que está 
no DNA da cooperação, estar juntos sempre.”

Na sequência, o vice-presidente da Sicredi União 
MS/TO e Oeste da Bahia, Ivan Fernandes Pires 
Junior, falou sobre a importância da diversidade 
na liderança, “Já foi demonstrado esta� s� camente 
que a alta liderança, quando é diversa, tem vários 
olhares, o que faz com que ela seja impulsionada a 
ter o olhar do público que está olhando para ela. Foi 
uma jornada bastante gra� fi cante e conclamamos 
todas as coopera� vas a estarem juntas nisso”.

Os programas “Modo Coop” e “Elas São Coop” 
foram realizados em caráter piloto em parceria 
com a coopera� va Sicredi União MS/TO e Oeste 
da Bahia. Foram nove encontros onde jovens 
e mulheres refl e� ram sobre temas ligados à 
liderança e inovação, e par� ciparam de um 
“Cooperathon”, um hackathon para construção 
de projetos, com mentorias voltadas à realidade 
da coopera� va parceira, com obje� vo de 
oportunizar aos par� cipantes a construção e 
a vivência da dinâmica de funcionamento dos 
comitês de jovens e comitês de mulheres na 
coopera� va.

número de coopera� vas está concentrado 
no Ramo Agropecuário (1.170), que 
também agrega mais empregados, sendo 
aproximadamente 49% do total. O Ramo 
Crédito, por sua vez, agrega a maior parte dos 
cooperados, com um total de 13,9 milhões 
de pessoas em 2021, contra 11,9 em 2020. 
Outro dado relevante é que mais de 2,5 mil 
coopera� vas têm mais de 20 anos de atuação, 
sendo que, no Brasil, cerca de 70% das 
empresas fecham as portas com menos de 10 
anos de a� vidades, o que aponta a força do 
coopera� vismo no país.

Os indicadores fi nanceiros também 
comprovam a solidez e o avanço das 
coopera� vas no mercado de negócios 
brasileiro. Em 2021, o a� vo total do setor 
a� ngiu R$ 784,3 bilhões contra R$ 655,5 
bi no período anterior. O capital social foi 
contabilizado em R$ 62,02 bilhões, com um 
acréscimo de 12% se comparado ao de 2020.

No mês de agosto, o Sistema OCB/MS 
lançou a nova edição do Panorama do 
Coopera� vismo Sul-mato-grossense. O 
estado possui 125 coopera� vas com mais 
de 393 mil cooperados, gerando mais de 
11 mil empregos. Entre as 125 coopera� vas 
registradas, a maior quan� dade está 
no ramo agropecuário, com o total de 
59 coopera� vas, e o maior número de 
cooperados está no ramo crédito, com 
mais de 358 mil pessoas. Com isso, o 
coopera� vismo está presente em cerca de 
90% dos municípios de Mato Grosso do Sul. 

O Panorama completo está disponível no 
site da OCB/MS, acesse www.ocbms.org.br.

As sobras do exercício, por sua vez, a� ngiram 
o montante de R$ 36,7 bi, índice quase 60% 
superior ao anterior, que totalizou R$ 23 bi.
Acesse e confi ra todos os dados do 
coopera� vismo brasileiro no AnuárioCoop 
2022: www.anuario.coop.br
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Coamo inaugura unidade em São Gabriel

Pesquisadora do MS apresenta trabalho no XII EILAC 

COORLMS é destaque em relatório da Organização 
Internacional das Cooperativas de Saúde

Em julho, a Coamo inaugurou sua 19ª 
unidade em Mato Grosso do Sul, no 
município de São Gabriel do Oeste.

Estavam presentes no evento os presidentes 
José Aroldo Gallassini, Airton Galinari 
e Alcir Goldoni, respectivamente do 
Conselho de Administração e das diretorias 
executivas da Coamo e Credicoamo. Além 
do presidente do Sistema OCB/MS, Celso 
Régis, e autoridades do município.

De acordo com o presidente dos Conselhos 
de Administração da Coamo e Credicoamo, 
José Aroldo Gallassini, a abertura do 
entreposto em São Gabriel do Oeste é 
uma reinvindicação dos cooperados sul-
mato-grossenses. “É característica dos 
entrepostos da Coamo no Mato Grosso do 

Entre os dias 27 e 29 de julho, aconteceu o XII 
Encontro de Pesquisadores La� no-americanos 
em Coopera� vismo (EILAC), no campus PUC-
PR, em Curi� ba. O encontro foi organizado 
pela Rede La� no-americana de Pesquisadores 
em Coopera� vismo (RILAC) em conjunto com 
pesquisadores e universidades la� no-americanas.

A pesquisadora Sílvia Morales de Queiroz Caleman, 
professora da Universidade Federal de Mato 
Grosso do Sul (UFMS), foi uma das par� cipantes 
do evento.

A Organização Internacional de 
Cooperativas de Saúde (IHCO – 
International Health Co-operative 
Organisation), em parceria com a 
PromoCoop, publicou relatório que 
destaca o papel das cooperativas 
do setor da saúde na construção de 
um mundo melhor. A Cooperativa 
de Médicos Otorrinolaringologistas 
do Estado de Mato Grosso do Sul 
(COORLMS) foi a cooperativa brasileira 

Sul, o recebimento de grandes volumes 
de produção, principalmente soja.

Dentro do nosso programa de expansão, 
viabilizamos a abertura de mais esse 
entreposto, que estará em funcionamento 
já no dia 1º de julho. Vamos atender um 
grupo grande de cooperados, e ficamos 
satisfeitos em prestar esse serviço mais 
diretamente a todo o quadro social do 
Mato Grosso Sul”, afirma Gallassini.

Estrutura – A nova unidade da Coamo 
está estruturada para recebimento de 
1.100.000 sacas, com um armazém 
graneleiro de 30 mil toneladas, quatro 
silos metálicos de quatro toneladas, três 
silos metálicos novos de seis mil toneladas, 

um secador de grãos com capacidade para 
secagem total de 150 t/h, quatro moegas 
com capacidade de 240 toneladas/cada. 
Além, de uma usina fotovoltaica com 
capacidade de geração superior a 58 ml 
kw/h/mês, alojamentos e área social com 
campo de futebol iluminado.

citada nos estudos de caso do relatório. 

A publicação mostra as várias maneiras 
em que as cooperativas do setor da saúde 
fazem a diferença no alcance do Objetivo 
de Desenvolvimento Sustentável 3, Melhor 
Saúde e Bem-estar. Através de um conjunto 
de estudos de casos, o relatório explora 
as variadas maneiras pelas quais diversas 
cooperativas entregam sustentabilidade a 
seus membros e comunidades.

A COORLMS, cooperativa brasileira 
destacada no relatório, presta serviços 
especializados relacionados ao nariz, 
ouvidos e garganta. Com 48 membros, 
médicos otorrinolaringologistas, os 
pacientes podem encontrar desde 
serviços mais básicos até técnicas mais 
avançadas. A cooperativa foi pioneira 
na introdução de algumas técnicas 
inovadoras na região, como o implante 
coclear. 

A pesquisadora foi convidada a par� cipar do 
Painel 2, com o tema “Resiliência e Governança 
nas Coopera� vas”. De forma virtual, ela dividiu o 
painel com duas painelistas que tratam do mesmo 
tema, María Inmaculada Buendía Mar� nez, da 
Universidad Cas� lla-la Mancha, da Espanha, e Sara 
Vicari, cofundadora da Aroundtheworld.coop. 

Na ocasião, Silvia apresentou o resultado de uma 
pesquisa realizada com um de seus alunos de 
doutorado, um estudo mul� caso com coopera� vas 
a� vas e paralisadas. “O que eu apresentei no 

congresso foi o resultado de uma pesquisa de um 
aluno de doutorado, e tenho que agradecer muito 
o apoio da OCB/MS porque junto com o apoio 
de vocês, o meu aluno conseguiu contactar as 
coopera� vas.” 

O Analista de Monitoramento do Sistema OCB/
MS João Luiz Gomes Garay Brandão apresentou 
o ar� go “Impactos da pandemia da COVID-19 
nos indicadores fi nanceiros de uma coopera� va 
agropecuária”, de sua autoria, em um dos grupos 
de trabalho do XII EILAC.

São Gabriel do Oeste é a 19ª unidade da Coamo no 
Mato Grosso do Sul


