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OpiniãO
Desafios das mudanças nas 
organizações cooperativas

Estamos em meio 
a um turbilhão de 
informações que nos 
chegam todos os dias 
dando conta das 
profundas mudanças 
que estão acontecendo 
no mundo. 

Transformação digital, 
era do conhecimento, 
mundo VUCA e mundo 

BANI, indústria e liderança 4.0, 
internet das coisas, inteligên-
cia artificial, ESG, business in-
telligence, ufa...! Não dá tempo 
nem de respirar e já chega mais 
uma informação dizendo que 
outras mudanças estão vindo 
e irão impactar o ambiente das 
nossas organizações, coopera-
tivas e empresas.

Insanidade pensar que po-
demos estar antenados em 
tudo que acontece no mundo 
empresarial, organizacional, 
político e tecnológico e pre-
parados para lidar com todos 
os desafios que nos são apre-
sentados cotidianamente, 
mas também não podemos 
simplesmente nos mantermos 
alienados sobre o que aconte-
ce. Mas, então, o que os líderes 
cooperativistas, em meio a esse 
turbilhão de informações, pre-
cisam considerar como priori-
dade para tocar os negócios das 
cooperativas, conduzir as suas 
equipes, navegar no ambiente 
revolto das relações políticas 
e institucionais?

Já participei de inúmeros 
eventos, nacionais e interna-
cionais, que tratam de ques-
tões voltadas aos processos de 
governança, gestão, liderança, 
inovação, tecnologia, futuro-
logia, perspectivas, desafios, 
cenários e assim por diante. Na 
esteira dessas problemáticas, 
diversas soluções são apresen-
tadas. No entanto, muitas das 
milagrosas soluções não são 
aplicáveis, por sua natureza 
ou custo, ou não produzem 
resultados.

Isso não quer dizer que te-
mos que abandonar as teorias 
e previsões e nos voltarmos 
somente para os problemas 
do dia a dia; pelo contrário, 
devemos estar atentos ao 
que acontece fora dos nossos 
muros, considerando que os 
conceitos, abordagens, li-
ções, insights, modelos... nos 
permitem ter uma bagagem 
importante para enfrentarmos 
os desafios impostos.

Precisamos, no entanto, fil-
trar o volume de informações 
e propostas para não ficarmos 
perdidos nesse emaranhado de 
ideias e metodologias, e ter a 
capacidade de entender a sua 
aplicabilidade, o que está mais 
próximo e o que está distante 
da nossa realidade. Fácil? 
Talvez não! Considerando o 
nosso modelo de negócios 
cooperativo e suas particulari-
dades, acredito que podemos 
estabelecer uma linha mestra 
que define os principais pontos 
de atenção para se implemen-

tar processos de governança 
e gestão que proporcionem 
sustentabilidade aos negócios 
e a maximização dos resultados 
aos associados.

Podemos começar pela razão 
principal da existência da coo-
perativa: o associado. Conhe-
cer, interagir, saber das suas 
dores e alegrias é fundamental 
para um relacionamento que 
atenda aos seus interesses 
e fidelize as suas operações. 
Alguns dirigentes têm receio 
de estabelecer essa relação de 
mão dupla e tomam decisões 
que, algumas vezes, estão dis-
tantes dos anseios do quadro 
social. Essa prática no médio 
e longo prazos pode fragilizar 
o vínculo entre o associado 
e a cooperativa, resultando 
em uma falta de identidade e 
volatilidade nas relações que 
motivaram o seu ingresso na 
cooperativa.

Outro ponto fundamental 
que compõe a linha mestra 
está na equipe de empregados 
das cooperativas. Eles, além de 
possuírem os conhecimentos 
e as habilidades necessárias 
para o desempenho das fun-
ções, devem estar conectados 
com os valores e princípios 
inerentes ao modelo coopera-
tivo. Conhecer a essência do 
cooperativismo e entender o 
que faz a diferença na com-
paração com outros modelos 
de negócios é fundamental na 
percepção e envolvimento da 
equipe para a geração de valor 
aos associados e à sociedade.

O negócio da cooperativa 
é mais um ponto relevante a 
ser considerado nessa linha 
mestra. Nos mais diversos 
segmentos em que as coopera-
tivas estão presentes existem 
inúmeras variáveis que interfe-
rem no seu sucesso ou no seu 
fracasso. Conhecer as particu-
laridades do negócio e saber 
quais as melhores decisões 
a serem tomadas não é para 
amadores. E, nesse sentido, as 
cooperativas devem separar a 
governança da gestão. 

Os negócios devem ser con-
duzidos por profissionais qua-
lificados, que serão cobrados 
pela governança, a apresentar 
os resultados propostos. Uma 
das mais importantes qualida-
des do dirigente cooperativista 
é selecionar a melhor equipe 
que irá gerir os negócios da 
cooperativa.

E para colocar tudo isso em 
prática o dirigente, pela posi-
ção estratégica que ocupa na 
cooperativa, não pode estar 
alheio ao que acontece no 
mundo, principalmente com 
relação às constantes mudan-
ças. Dessa forma, quando nos 
referimos à enxurrada de infor-
mações, planos, metodologias, 
procedimentos que nos são 
oferecidos como salvadores 
da pátria, é necessário ter a 
clarividência de entender e 
aplicar o que mais se adequa 
a realidade.

 
(*) - É Presidente do Sistema  

OCDF-SESCOOP/DF.

Remy Gorga Neto (*)
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Ubisoft anuncia jogo mobile Tom Clancy’s 
The Division Resurgence

@A Ubisoft acaba de anunciar o jogo gratuito Tom Clancy’s The 
Division Resurgence, um novo shooter RPG em terceira pessoa 

da franquia Tom Clancy’s The Division. O game será lançado para pla-
taformas móveis e é baseado no game original da série, mas apresenta 
enredo, classes e facções inimigas diferentes. Repleto de desafios e 
novidades, The Division Resurgence estará disponível para iOS, na App 
Store, e Android, no Google Play. Os jogadores que quiserem concorrer 
a uma oportunidade de participar das futuras fases de teste do game já 
podem se inscrever no site oficial (https://www.ubisoft.com/pt-br/game/
the-division/resurgence).

Netskope e Security4IT anunciam parceria 
para ampliar alcance no Brasil

@A Security4IT, integradora especializada em segurança da informa-
ção, anuncia parceria estratégica com a Netskope, líder em Security 

Service Edge (SSE) e Zero Trust. Com a aliança, a fabricante enriquece o 
portfólio do parceiro e o apoia com capacitação avançada para desenvolver 
o mais novo time de experts em suas soluções, ampliando o alcance no 
Brasil. A Netskope seleciona criteriosamente seus canais para reforçar 
o compromisso com a excelência em segurança na nuvem, e investe 
em capacitação técnica dos parceiros em sua tecnologia SSE (Security 
Service Edge), reconhecida como líder no Quadrante Mágico do Gartner 
(netskope.com).

Mais tecnologia na Copa do 
Mundo do Qatar

A FIFA anunciou que na próxima Copa do Mundo, a ser disputada no final deste ano no Qatar, vai usar 
inteligência artificial para tratar imagens capturadas por câmeras para dar mais segurança às marcações de 
impedimento.

Vivaldo José Breternitz (*)

Serão utilizadas 12 câmeras que 
usarão aprendizado de máquina 
de forma a poderem rastrear 29 

pontos no corpo dos jogadores, além 
de um sensor instalado nas bolas, que 
transmitirá sua posição 500 vezes por 
segundo. 

O software combinará esses dados 
para gerar alertas automatizados quan-
do os jogadores estiverem impedidos, 
ou seja, quando estiverem mais perto 
do gol adversário do que o penúltimo 
jogador do outro time. 

Esses alertas serão enviados a um 
grupo de oficiais instalados em uma 
sala de controle próxima, grupo 
que no futebol brasileiro é chama-
do VAR, que os analisarão e darão 
informações ao   árbitro em campo, 
que tomará a decisão final acerca 
do lance.

A FIFA afirma que esse processo 

Os dirigentes da FIFA Gianni Infantino 
e Pierluigi Collina ressaltaram as melho-
rias que a tecnologia podem trazer ao 
esporte, enfatizando que humanos, e 
não robôs, estarão no comando do jogo.

(*) É Doutor em Ciências pela Universidade de São 
Paulo, é professor, consultor e diretor do Fórum 

Brasileiro de Internet das Coisas.

acontecerá em segundos, sem preju-
dicar o jogo. Os dados gerados pelas 
câmeras e pela bola também poderão 
ser usados   para criar animações, que 
podem ser reproduzidas nas telas 
do estádio e em transmissões de TV, 
procurando deixar o lance o mais claro 
possível.

Martin Delisle_CANVA

Cinco dicas de solução em TI para otimizar 
custos dos pequenos e médios empresários
Hoje é praticamente inimaginável uma 

empresa fazer qualquer tipo de negócio 
sem o apoio da tecnologia. Do trivial aos 
complexos sistemas destinados a depar-
tamentos específicos, as soluções de TI 
exercem importância cada vez maior no 
ambiente corporativo. Diante da gran-
de quantidade de ferramentas, muitos 
processos podem se perder, ou ainda 
as ferramentas não serem utilizadas de 
forma adequada.

O gerenciamento da TI é tão importante 
quanto se ter as soluções mais atuais e 
inovadoras do mercado, e isso independe 
do porte da sua empresa. Os pequenos 
e médios negócios também precisam 
de ferramentas para administrar suas 
empresas.

Acompanhando esse mercado, vi o 
Estudo de Maturidade Digital das Pe-
quenas Empresas realizado pela IDC e 
encomendado pela Cisco, apontando que 
a crise sanitária acarretada pela Covid-19 
foi um divisor de águas para a mudança 
das PMEs em relação à tecnologia, pois, 
sem ela, as empresas não sobreviveriam.

Os resultados da pesquisa mostram 
que durante as medidas restritivas de 
isolamento social, a digitalização dos 
processos e o trabalho remoto deixaram 
96% das companhias dependentes da 
tecnologia. O levantamento ainda mostra 
que 62% das empresas entrevistadas no 
país acreditam que a digitalização de 
negócios é fundamental para se solidifi-
carem e se manterem em pé no futuro, 
estando mais preparadas para eventuais 
cenários negativos.

As PMEs precisam acelerar a trans-
formação digital e estão abertas para 
soluções tecnológicas. Isso se torna 
uma oportunidade para as empresas que 
ofertam esses serviços e podem atender 
às necessidades de cada companhia, 
tornando-se um parceiro estratégico para 

Terceirização da TI: muitas das PMEs 
não têm recursos para contratar uma 
equipe própria e do tamanho necessário 
para atender às demandas, por isso, a 
terceirização torna-se uma alternativa, 
visto que a corporação consegue ter 
profissionais sempre à disposição por um 
custo bem menor.

IOT (internet das coisas): em alta em 
diversos segmentos, por meio da comu-
nicação e integração de dispositivos que 
acessam a internet, é possível mensurar 
e assegurar o melhor desempenho de seu 
negócio, evitando desperdícios.

Digitalizar-se e adotar soluções tecno-
lógicas é necessário para todas as com-
panhias. A boa notícia é que as de menor 
porte não precisam se onerar com isso 
para manter a qualidade do atendimento 
aos seus clientes – que estão cada vez 
mais exigentes. Espero que minhas dicas 
ajudem o seu negócio!

(Fonte: Otto Pohlmann é CEO da Centric 
Solution, empresa de tecnologia que fornece 

soluções completas para atender aos requisitos 
de segurança e da LGPD, com foco em 

implementação, treinamento e suporte, a fim de 
ajudar a sustentar o desenvolvimento de negócios 

de todos os portes e setores –  
e-mail: centric@nbpress.com).

elas, e não uma fonte de despesas – afinal 
essas corporações naturalmente têm um 
orçamento reduzido.

Inovação e acessibilidade são palavras de 
ordem para as PMEs. Por isso pensei em 
cinco soluções em TI que podem ajudar 
sua empresa a reduzir os custos:

Nuvem: o armazenamento em nuvem 
poupa o investimento em aparelhos como 
HD externos e pen drives, além de ser 
acessível a quem de direito em qualquer 
momento e de qualquer lugar.

Softwares de gestão: tornam possível 
centralizar as tarefas e os departamentos, 
trazendo mais agilidade para o dia a dia 
das empresas. Além disso, há ferramentas 
que controlam desde o fluxo de caixa até o 
gerenciamento de estoque – muitas delas 
com acesso na nuvem.

Inteligência artificial: esta ferramenta 
automatiza as tarefas e torna as empresas 
mais produtivas, visto que muitos dos erros 
e falhas são oriundos de pessoas. Ao auto-
matizar uma tarefa, você minimiza os erros/
falhas, o retrabalho e consequentemente 
as despesas.
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Promob e Focco procuram profissionais para 
preencher mais de 50 vagas no Brasil

@A Promob Software Solutions e a Focco Soluções de Gestão, marca 
recentemente incorporada pela Promob, que faz parte da maior em-

presa de tecnologia desenvolvedora de software para o setor moveleiro do 
mundo, a Compusoft + 2020, estão em busca de profissionais das áreas de 
programação, comercial e administrativas. São mais de 50 oportunidades 
para profissionais que possuem diferentes níveis de escolaridade e senio-
ridade. As vagas mais urgentes a serem preenchidas são de especialistas 
em áreas técnicas, como: programadores plenos e seniores, analistas de 
sistemas e arquitetos de software que tenham experiências em linguagens 
PL/SQL, C#, Genexus ou React (promob.gupy.io e focco.gupy.io). 


