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QUEM SOMOS

Uma Organização que se dedica a
viver e disseminar a consciência e a
prática da cooperação nos mais

diversos cenários.

NOSSA HISTÓRIA
Criada em 1997, foi a primeira Organização brasileira que nasceu para se

dedicar ao desenvolvimento de serviços e produtos integralmente voltados
para a promoção da Cooperação. Você pode imaginar que, no começo, isso era
apenas um sonho distante de ser realizado para a maioria das pessoas, já que

muitas relações ainda eram predominantemente competitivas.

O QUE FAZEMOS

Desde então, nos dedicamos a criar e compartilhar Soluções Colaborativas
baseadas em abordagens e processos que promovem ambientes de diálogo,
empatia e cooperação, sempre norteados pela PEDAGOGIA DA COOPERAÇÃO,
que é a abordagem que orienta todo o trabalho do Projeto Cooperação.

O QUE FAZEMOS
Utilizamos a Pedagogia da Cooperação para criar ambientes onde as pessoas

podem “VENSER” quem são, vivendo umas COM as outras, ao invés de
CONTRA. Temos feito isto em diferentes contextos: Empresas, Escolas, ONGs,
Órgãos Governamentais, Comunidades, Famílias, Presídios, entre outros... mas

especialmente com a gente mesmo.
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Florianópolis e Rio de Janeiro e de Jogos Cooperativos e Cultura de

PÓS

Paz, em São Vicente-SP. Este é um curso pioneiro no mundo e que,

GRADUAÇÃO

desde 2001, já trans-formou centenas de pessoas.

SOLUÇÕES COOPERATIVAS
Muitos dos desafios enfrentados pelas Organizações atualmente têm a ver com o
desenvolvimento de Cooperação entre seus colaboradores. Grandes pressões por
resultados e padrões competitivos (o outro é visto como um adversário) acabam

gerando consequências como isolamento, competição desnecessária e conflitos
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escalonados.
Por isso, desenvolvemos serviços de consultoria para Organizações, focando a
promoção da Cooperação no ambiente de trabalho como uma via capaz de gerar
mais produtividade, otimizar recursos e promover o bem-estar pessoal e

coletivo.
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OBJETIVO

MOBILIZAÇÃO

Sensibilizar pessoas e equipes para
a importância e benefícios da
Colaboração Produtiva.

CAPACITAÇÃO

INSPIRAÇÃO

TRANSFORMAÇÃO

ESTRATÉGIAS
•

RESULTADOS

•
•

PalestrAção: A Cultura da Colaboração
nas Organizações.
Eventos Cooperativos.
Oficinas de Colaboração Produtiva.

Pessoas e equipes motivadas para
praticar mais Colaboração.

Aperfeiçoar um conjunto de
•
Habilidades de Relacionamento de •
Rendimento e Relacionamento
•
Colaborativo.

Programa Equipes Colaborativas.
Programa Liderança Colaborativa
Programa Transformação Colaborativa
de Conflitos.

Equipes e Lideranças motivadas e
aptas para elevar os índices de
colaboração funcionais e
transfuncionais.

•

Programa Organização Colaborativa.

Maior eficácia e eficiência na solução
de problemas, transformação de
conflitos e realização de metas e
objetivos.

•

Programa de formação em Design
Colaborativo.

A organização reconhecida como um
Comunidade Colaborativa
plenamente integrada e sustentável

Desenvolver a Gestão da
Colaboração no cotidiano da
Organização.
Disseminar a Cultura da
Colaboração em todos os níveis da
Organização e em sua relação com
a sociedade.

SOLUÇÕES COOPERATIVAS
Palestras, workshops, eventos e cursos (abertos ou In Company),
abordando temas como:
• Jogos Cooperativos
• Danças Circulares
• Liderança Colaborativa
CURSOS
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• Transformação de Conflitos
• Pedagogia da Cooperação
• Tecnologias de ConversAção

• Exercício da Convivência
• Multiplicadores em Cooperação
• Comunicação Colaborativa

SOLUÇÕES COOPERATIVAS

Curso de Formação de Focalizadores em Pedagogia da Cooperação.
Para grupos fechados ou abertos ao público e convida as pessoas a
LABORATÓRIO
DE PEDAGOGIA

“aprender fazendo”, já que a abordagem é aplicada nos próprios
participantes durante o curso para buscar soluções reais com

DA
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aplicação prática, imediata, em projetos de suas organizações.

SOLUÇÕES COOPERATIVAS
Criados a partir de ocasiões especiais, como por exemplo a criação da

Coopa de Futebol Cooperativo e Jogos Coolimpicos, e ainda o FICOO
Festival Internacional da Cooperação na sua segunda edição, um
PROJETOS DE

conjunto de ações que estão acontecendo em todo o Brasil, promovendo
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a cooperação por meio de um outro jeito de jogar.

SEGUIMOS JUNTOS
Esta breve apresentação é apenas uma janela para um universo de
possibilidades de cooperação.
Queremos contar um pouco mais sobre NÓS e descobrir com VOCÊ, quais
são os melhores caminhos para estarmos JUNTOS!
Para isso, é fundamental que você...

FAÇA COM-TATO!

www.projetocooperacao.com.br
facebook.com/projetocoop
cambises@projetocooperacao.com.br
+55 48 3025.2559
+55 11 96333 6394

