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Em fevereiro, ocorreu o 4º Seminário 
Excelência em Gestão, que teve como 
objetivo proporcionar um momento de 
reflexão sobre temas relacionados à gestão 
e governança nas cooperativas.

Desenvolvida em parceria com o Sistema 
OCB/MS e da empresa Colabore Educação 
Empresarial, a COOASGO realizou entre os 
meses de dezembro de 2021 a janeiro de 
2022, uma pesquisa para avaliar o nível de 
satisfação dos seus cooperados,

COOASGO CONQUISTA NPS
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No mês de favereiro, o Sistema OCB/MS participou de cinco reuniões e eventos 
do governo estadual, conselhos e instituições.

• Ofício ao Secretário da SEFAZ/MS - Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso do 
Sul solicitando o apoio em legislar a favor da conectividade rural com redução na base de 
cálculo do ICMS nas prestações de serviços de comunicação conforme convêncio ICMS 
19/2018 do CONFAZ;
• Reunião coordenada pela OCB Nacional com participação de representantes das OCBs 
do Centro Oeste, Distrito Federal e Tocantins sobre normatização do FCO para as Cooperativas 
de Crédito;
• Reunião do Grupo de Trabalho Institucional coordenada pela OCB Nacional com 
representantes de todas as OCBs Estaduais com apresentação do Guia do pragrama de 
educação política, eleições 2022, preparativos para lançamento da Agenda Institucional e 
apresentação do boletim especial do cenário político para o cooperativismo;
• CMDRS - Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável, reunião com 
apresentação das propostas das ações para o plano municipal na área rural entre outros 
assuntos do conselho;
• Reunião da SEMAGRO, tratando de assuntos relacionados ao cooperativismo junto a  
SUPERINTENDÊNCIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, PRODUÇÃO E AGRICULTURA FAMILIAR;
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4º Seminário Excelência em Gestão 
Em fevereiro, ocorreu o 4º Seminário 
Excelência em Gestão, que teve como 
objetivo proporcionar um momento de 
reflexão sobre temas relacionados à gestão 
e governança nas cooperativas.
O evento também estabeleceu um link com o 
início do Ciclo 2022 do Programa de 
D e s e n v o l v i m e n t o  d a  G e s t ã o  d a s  
Cooperativas (PDGC), desenvolvido pelo 
Sescoop em parceria com Fundação Nacional 
da Qualidade (FNQ).

COOASGO conquista NPS
Desenvolvida em parceria com o Sistema 
OCB/MS e a empresa Colabore Educação 
Empresarial, a COOASGO realizou entre os 
meses de dezembro de 2021 a janeiro de 2022, 
uma pesquisa para avaliar o nível de satisfação 
dos seus cooperados, tendo como método 
utilizado o Net Promoter Score, metodologia 
desenvolvida para avaliar o grau de fidelidade 
dos clientes de qualquer perfil de empresa, onde 
a COOASGO conquistou um NPS de 61 pontos, 
classificado na escala como “Muito Bom”, 
ficando apenas um nível abaixo de uma 
avaliação de excelência.

Lançamento Dia C 
Comemorado desde 2009, o Dia C 
m a t e r i a l i z a  o  c o m p r o m i s s o  d a s  
cooperativas com a sociedade. Por isso, a 
mobilização em torno da campanha, que 
ocorre ao longo de todo o ano, exige sempre 
muito foco e determinação. Para garantir 
que tudo aconteça com o máximo de 
organização e eficiência, o Sistema OCB 
lançou em fevereiro a campanha de 
divulgação do Dia C para as unidades 
estaduais. Em reunião virtual, foram 
apresentadas as estratégias pensadas para 
integrar as cooperativas e incentivar ainda 
mais a prática do voluntariado.
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No mês de fevereiro,   houve  atendimentos 
às cooperativas do Estado, sobre diversos 
assuntos, como impostos; orientações sobre 
assembleia, avaliações sobre demonstrações 
contábeis, sobras e demais análises e 
balancetes.
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Assessoria Jurídica - Institucional

JURÍDICO

Nos mês de fevereiro, a Assessoria Jurídica orientou concessão de bolsa de estudos à 
colaboradores; eleição de cargos; alteração estatuária; cobrança de PIS e COFINS e 
arquivamento de ata com a Jucems.

Além de participação na Reunião CECONT- Comitê de Estudos Contábeis Tributários da 
OCB.
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Programa de Formação de Presidentes -  Módulo V - Liderança e Gestão de Pessoas
Curso de Condução de Assembleias Gerais
Capacitação em Estratégia (gestores Sistema OCB/MS)
Curso de NR 35 - Trabalho em Altura - Copper
Curso de NR 33 - Espaço Confinado Trab. Aut. e Vigias - Copper 
Programa de Líderes CG 2021-2022 (16h) - Online - Disciplina 6: Neurociência Aplicada à 
Gestão Estratégia de Negócios e Desenvolvimento de Talentos nas Organizações
Curso de Gestão do Tempo e Produtividade
Programa de Líderes Ddos 2021-2022 (16h) - Online - Disciplina 6: Eneagrama no 
Exercício da Liderança
IV Seminário de Excelência em Gestão (4h) - Palestrante: Arthur Igreja
FORMACOOP CG 2021-2022 (16h) - Online - Disciplina: Plano de Negócios
Palestra: A importância do Cooperativismo (Cooperoeste)

No mês de fevereiro, o SESCOOP/MS capacitou 389 pessoas, totalizando 118 horas. 

SICREDI CELEIRO
Academia de Líderes 2021/2022 - Módulo 8 – 
Inteligência Emocional

Sicredi Campo Grande
Programa de Desenvolvimento de Líderes 
Cooperativistas 2022 – Módulo 1 – 
Cooperativismo Contemporâneo

Aurora
Oratória

No mês de fevereiro,  SESCOOP/MS capacitou 69  pessoas, totalizando 40 horas. 
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PROMOÇÃO SOCIAL E APRENDIZAGEM
-Reunião do Cooperjovem com a Fundação A.H., Escola Fauze Scaff e com a Semed - 
Secretaria Municipal de Educação.

-Reunião Projeto Cooperativa Amiga da Criança para discutir a proposta para nova 
Diretoria da instituição. 

Aula inaugural Aprendiz Cooperativo 
Em fevereiro, no Centro de Treinamento da 
Copasul, ocorreu a aula inaugural de mais 
u m a  t u r m a  d o  P ro g r a m a  A p re n d i z  
Cooperativo. Ao todo, 33 jovens de 14 a 22 
anos, passarão 15 meses se capacitando e 
conhecendo o mercado de trabalho.
A juventude brasileira tem espaço garantido 
no cooperativismo. Hoje, centenas de 
cooperativas oferecem vagas de aprendiz, 
abrindo portas do mercado de trabalho para 
estudantes. É nelas que eles aprendem um 
pouco sobre a própria profissão e também 
sobre a cultura e os valores cooperativistas.
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A área de monitoramento do Sistema OCB/MS desenvolveu 122 ações em atendimento às 
demandas recebidas, representadas na tabela a seguir:

Quadro 1. 

Ações do monitoramento, fevereiro de 2022

Ação Quantidade
Assessoria Técnica 70
Assessoria à Assembleia Geral  14
Aplicação de Programas de Monitoramento 13
Assessoria a não filiada 5
Solicitação de envio de documentos 4
Outros 16
TOTAL 122

As ações descritas como Outros foram:
•             14 visitas institucionais para prospecção de cooperativas não registradas.
•        Reunião Central de Comercialização da Agricultura Familiar e Cooperativismo, na 
cidade de Três Lagoas, cujo objetivo foi de apresentar o modelo de negócio cooperativo, para 
agricultores familiares para verificarem a possibilidade de se organizarem no formato 
associativo. Estiveram presentes técnicos da AGRAER, SENAR, Simbiose Consultoria, 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agronegócio e Sindicato Rural.
•             Orientação para grupo interessado em constituir cooperativa na cidade de Corumbá.

Destaca-se ainda no dia 18 de fevereiro, foi realizado o 4º Seminário de Excelência em 
Gestão, que contou com o palestrante referência em Inovação Disruptiva, Sr. Arthur Igreja, 
com a palestra intitulada "A gestão sob a ótica da transformação digital". Além disso, o 
evento marcou o lançamento do Ciclo 2022 do Programa de Desenvolvimento da Gestão das 
Cooperativas – PDGC, com orientações e dicas para melhor uso da ferramenta.
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