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OpiniãO
Intercooperação:  

qual sua importância  
no pós- pandemia?

Nos últimos dois anos, 
o mundo enfrentou a 
maior crise sanitária 
dos últimos 100 anos. 
A pandemia trouxe 
muitas incertezas 
e desafios jamais 
vividos. 

Com isso, pensar em 
novas soluções e ma-
neiras para “sair da 

caixa” se fez necessário. 
Em meio a tantas dúvidas e 
sequelas, a intercooperação 
obteve resultados positivos. 
O modelo é baseado em 
pessoas e na ajuda mútua, 
trabalhando sempre em 
torno dos interesses em 
comum.

Há séculos, sabemos que 
essa união era o caminho 
para o sucesso. A inicia-
tiva permite melhorar a 
qualidade dos produtos e 
aumentar a rentabilidade 
para os cooperados, além 
de impulsionar o desen-
volvimento econômico da 
região. Na prática, o modelo 
faz a diferença para o dia 
a dia dos produtores, pois 
o pequeno produtor não 
tem como concorrer com 
grandes nomes do mercado. 

Como cooperativa, é for-
mada uma grande organi-
zação e toda a produção é 
vendida diretamente para a 
indústria. Sendo assim, há 
possibilidade de um produ-
tor individual competir com 
os maiores players do mer-
cado. Comprar os insumos 
necessários na própria co-
operativa e poder negociar 
sua produção localmente, 
sem perder no faturamento 
são mais alguns dos diferen-
ciais. Com isso, o produto 
final sempre sai ganhando, 
principalmente na questão 
da qualidade. 

O estímulo à troca de 
informações técnicas e de 
mercado, o aprendizado 
proveniente da interação 
com os parceiros de negó-
cio, os investimentos e a 
evolução nos modelos de 
gestão das cooperativas, 
são processos internos da 
intercooperação que im-
pactam o resultado final. 
Além de conceitos como 
colaboração, crescimento 
sustentável e economia 
compartilhada serem refor-
çados no formato. 

Hoje, é notória a impor-
tância desse modelo tanto 
para os produtores como 
para o faturamento de cada 

cooperativa. Mesmo inde-
pendentes, os resultados 
foram expressivos após a 
intercooperação ter sido 
adotada. Durante a pande-
mia, o setor se fez presente e 
cresceu consideravelmente 
para o momento de crise que 
o mundo todo enfrentava, 
mostrando ser uma decisão 
acertada. 

É importante ressaltar 
que não se trata de uma 
fusão ou nova cooperativa, 
mas sim de uma marca 
“guarda-chuva”, que tem 
abaixo de si as marcas de 
produtos das cooperativas, 
que deixam de utilizar 
suas marcas de fabrican-
tes. Incluindo também um 
complexo modelo de gestão 
de negócios, produção e 
logística. Nosso objetivo é 
apresentar esse modelo ao 
mercado, já que somos um 
exemplo e podemos fazê-lo 
crescer cada vez mais. 

As cooperativas fazem a 
“lição de casa” ao oferecer 
insumos, serviços e lojas 
agropecuárias para os asso-
ciados. Já, a parte industrial 
é realizada em conjunto, 
sem que a identidade de 
cada cooperativa seja per-
dida ao longo do processo. 
O investimento em novas 
tecnologias, a preservação 
da qualidade e a produti-
vidade também são fatores 
relevantes e vantajosos para 
a intercooperação, fazendo 
com que a qualidade, já 
reconhecida dos produtos, 
seja mantida. 

Nas cooperativas, temos 
um grande número de pes-
soas comprometidas com o 
que acreditam. Apesar de 
desafiadora, a pandemia nos 
mostrou que a cooperação é 
importante para superar os 
obstáculos, identificamos a 
importância da cooperação 
para o bem-estar da popu-
lação e do desenvolvimento 
em conjunto, valores que já 
faziam parte da rotina de 
instituições cooperativas 
há tempos e que, a partir de 
agora, devem manter-se na 
rotina de cada uma. 

Sendo assim, essencial no 
pós- pandemia, pois, dessa 
maneira, é possível trans-
formar o trabalho realizado 
e a vida de cada cooperado, 
além de inovar e alcançar re-
sultados significativos. Como 
dizem, a união faz a força, e, 
também, a diferença.

(*) - É Gestor de Estratégia  
e Inovação da Unium.

Auke Dijkstra Neto (*)

Geração de energia eólica 
deve crescer na Califórnia

A Califórnia estabeleceu uma meta ambiciosa em termos de energia eólica: o estado pretende ter a 
capacidade de gerar 25 gigawatts de energia eólica offshore até 2045, quase tanto quanto toda a Europa 
pode gerar hoje.

Vivaldo José Breternitz (*)

A ideia é criar parques de geração 
flutuando em pleno mar; nos 
Estados Unidos, iniciativas como 

essa existem apenas na costa leste, e 
em escala reduzida: há dois pequenos 
projetos nas costas de Rhode Island e 
Virgínia, capazes de gerar apenas 42 
megawatts, embora esse estado tenha 
recentemente aprovado planos para 
construir o maior parque eólico dos Es-
tados Unidos; Massachusetts também 
tem planos aprovados para construção 
de um grande parque eólico offshore.

Duncan_Andison_CANVA
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exclusiva para a Perlen Packaging, uma multinacional referência 
no setor de embalagens farmacêuticas, o que gera uma expectativa 
muito positiva”, acrescenta.

Ramo Sistemas cria Academia para capacitar 
profissionais de TI na solução SAP Business One

@A Ramo Sistemas, empresa nacional focada em soluções para 
pequenos e médios negócios e parceira da SAP, acaba de abrir 

inscrições para a Academia de SAP Business One, projeto de Educação a 
Distância cujo objetivo é capacitar profissionais de TI para trabalhar com 
a solução homônima. Voltada para pequenas e médias empresas, a SAP 
Business One é hoje uma ferramenta estratégica para a SAP no Brasil, 
já que cerca de 82% dos novos clientes da companhia alemã vêm de 
pequenos e médios negócios (https://ramo.com.br/Treinamento/login/).

Superior de tecnologia em gestão hospitalar

@ O curso superior do IESAPM tem carga horária total de 2.540 horas 
e um período de integralização de no mínimo seis e no máximo 12 

semestres letivos, organizados em módulos. A graduação contempla 
todas as disciplinas necessárias à formação do profissional tecnólogo 
superior em gestão hospitalar. Para quem planeja entrar ou se aper-
feiçoar em Tecnologia em Gestão Hospitalar, o processo seletivo está 
em curso e encerra-se em 2 de setembro. As informações e inscrições 
podem ser obtidas pelo endereço iesapm.org.br/graduacao/presencial.

Vagas abertas em Tecnologia e Produto

@A corretora de gestão de benefícios de saúde para empresas, 
Pipo Saúde, está com vagas abertas para Engineer Manager e 

Pessoa Engenheira de Software Sênior, ambas vagas afirmativas para 
mulheres; Associate Product Manager (APM), vaga Afirmativa para 
Pessoas Negras; Security Engineer Specialist e Site Reliability Engi-
neer Specialist. A healthtech trabalha com modelo remoto e por isso 
contrata pessoas de todo o país. Dentre os destaques dos benefícios 
oferecidos pela empresa estão presença parental - benefício obrigatório 
concedido a mamães e papais por quatro meses de afastamento total 
-, férias flexíveis, benefício de saúde mental e consultoria de saúde 
financeira (https://www.piposaude.com.br/carreiras).

Cipatex e Perlen Packaging anunciam 
parceria

@A Cipatex®, líder brasileira na fabricação de laminados sintéticos, e 
a Perlen Packaging, especialista em filmes blister para a indústria 

farmacêutica, anunciaram parceria para a produção de monofilmes 
de PVC. A cooperação visa atender à crescente demanda por solu-
ções de embalagens pelo mercado farmacêutico latino-americano, 
especialmente no Brasil. Segundo o diretor-presidente da Cipatex®, 
Marcelo Nicolau, a parceria será de longo prazo e marca a entrada 
da companhia em um segmento considerado promissor. “Estamos 
entrando em um novo mercado com a produção de uma tecnologia 

ricardosouza@netjen.com.br

Programa voltado a jovens estudantes  
interessados em abrir a própria startup

A Junior Achievement Brasil acaba 
de abrir inscrições para o programa 
JA Startup Nacional, voltado a estu-
dantes com idade entre 15 e 24 anos. 
Entre os dias 25 de agosto a 22 de 
setembro, em aulas online e gratuitas 
no turno da noite, com grandes nomes 
do mercado, os jovens participantes 
conhecerão conceitos, ferramentas e 
desenvolverão habilidades necessá-
rias sobre Economia 3.0. O intuito é 
que os participantes consigam trans-
formar suas ideias em uma solução 
tecnológica e escalável para impactar 
positivamente a sociedade, com men-
torias de profissionais voluntários. O 
projeto irá beneficiar 3.000 jovens em 
todo o país que tenham interesse em 
se capacitar sobre o ecossistema de 
startups.

 
– O programa utiliza a metodologia 

desenvolvida pela JA Brasil em parce-
ria com a escola de negócios StartSe. 
O objetivo é que os jovens criem 
propostas de startups, vivenciando 

cada vez mais o empreendedorismo 
e se preparando para um mercado de 
trabalho inovador – explica a diretora 
de Operações da JA Brasil, Brenda 
Santos.

 
No dia 22 de setembro, será realizado 

o Demoday, evento de encerramento 
em que os jovens apresentam a solução 

criada em formato de pitch. Após 
uma avaliação, é escolhida a melhor 
startup, vencedora do JA Startup 
Nacional.

 
Os jovens podem se inscrever até o 

dia 23 de agosto, individualmente ou 
em grupo, por meio do site: https://
jabrasil.org.br/jastartup

sk
yn

es
he

r_
C

A
N

VA
estabeleceu uma meta intermediária, 
no sentido de atingir 5 gigawatts de 
capacidade até 2030.

O governo federal está trabalhando 
para energia eólica offshore em toda 
a costa americana, pretendendo gerar 
30 gigawatts até o final desta década.

É uma meta ambiciosa, mas que 
se atingida certamente favorecerá a 
preservação do meio ambiente.

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

Brasileiro de Internet das Coisas.

Se essa meta for atingida, em 2045 
100% da energia consumida na Califór-
nia virá de fontes renováveis; ali, já se 
produz mais energia solar do que qual-
quer outro estado americano, porém é 
necessário que haja geração também à 
noite, já que ainda não está disponível 
tecnologia que permita armazenar 
energia em quantidade suficiente para 
essa parte do dia.

Alcançar 25 gigawatts de capacidade 
eólica offshore até 2045 permitiria 
abastecer 25 milhões de casas, diz a 
Comissão de Energia da Califórnia, que 

Workshop ESG e seus impactos nos 
financiamentos imobiliários será em 26 de agosto

O SindusCon-SP, por meio do 
Comitê de Meio Ambiente (Co-
masp), realizará o Workshop 
ESG e seus impactos nos finan-
ciamentos imobiliários.

Os objetivos do evento são 
apresentar as tendências vol-
tadas a ESG – Boas práticas e 
valores ambiental, social e de 
governança e o mercado imobi-
liário; debater sobre os desafios 
a curto, médio e longo prazo 
que os empreendimentos serão 
impactados por incentivos e 
restrições dos agentes finan-
ceiros; e, apresentar a linha de 
financiamento do Banco San-
tander para empreendimentos 
sustentáveis.

Voltado para incorporado-
res, construtores, projetistas, 
profissionais das áreas de 

engenharia, arquitetura e 
sustentabilidade, profissio-
nais das áreas de novos ne-
gócios, o evento terá em sua 
abertura Odair Garcia Senra, 
presidente do SindusCon-
-SP, e Francisco Antunes de 
Vasconcellos Neto, seu vice-
-presidente.

As linhas de financiamento 
para obras sustentáveis se-
rão apresentadas por Sandro 
Gamba, diretor de Negócios 
Imobiliários do Santander 
Brasil (https://sindusconsp.
com.br/eventos/workshop-esg-
-e-seus-impactos-nos-finan-
ciamentos-imobiliarios/?utm_
campaign=imprensa_even-
to_esg_comasp_2022&utm_
m e d i u m = e m a i l & u t m _
source=RD+Station).


