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Desenvolvemos pessoas e
organizações através de
soluções inovadoras em
educação corporativa
transformadora.
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Antecipamos as principais tendências
e oferecemos soluções em educação
corporativa ajudando as organizações
no preparo de seus colaboradores
para as oportunidades emergentes
no segmento do agronegócio.
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Equipe focada nos

RESULTADOS
Queremos fazer a diferença na forma
que as empresas contratam e recebem
consultorias e treinamentos.
Formamos uma equipe de especialistas, em sua
maioria mestres e doutores, com experiência prática
e prontos para transferir as melhores técnicas e resolver
os maiores desaﬁos da sua empresa.
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Soluções inteligentes
Temos como meta o reconhecimento
irrestrito por parte de nossos clientes.
Seja qual for o pacote de atendimento escolhido
por sua empresa, entregaremos opções
inteligentes para que o resultado venha o mais
rápido possível. Para nós o “ganha ganha” é
essencial e uma parceria saudável e lucrativa é
fundamental.

Expertise no agronegócio
Entendemos das necessidades das
cooperativas de todo o país.
Somos focados no atendimento às empresas do
agronegócio, entre elas as maiores cooperativas
do país. Nossos colaboradores tem vasta
experiência na área e grande parte tem mestrado
ou doutorado.

WWW.C OO PE RO.C OM. BR

Diferenciais
+ Equipe: formada por proﬁssionais que atuam como facilitadores em todas as
etapas do processo.

+ Flexibilidade: soluções adaptadas às necessidades do cliente.
+ Qualidade: especialistas entregam soluções com alto padrão de qualidade
e atendimento personalizado.

+ Simplicidade e praticidade: entregamos soluções objetivas. Somos práticos
e sem discursos teóricos.

+ Resultados mensurados: métricas de mensuração são acordadas com a
organização durante o processo de customização.
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Cases de sucesso
Temos em nosso portfólio empresas com as mais variadas necessidades. Alguns
dos atendimentos destacam-se pelo resultado extraordinário alcançado.

Gestão de Compras e Fornecedores
A Cocamar alcançou ótimos resultados entre
seus compradores. A gerência recebeu um
excelente feedback pois os assuntos abordados
estavam diretamente ligados ao dia a dia dos
compradores.

Lean Manufacturing Com Evento Kaizen
A Copagril conseguiu otimizar diversas áreas
da linha de produção de sua principal unidade
e teve aumento de aproveitamento e redução
de desperdício em diversos setores.
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Clientes atendidos
Temos atendido muitas das principais empresas do agronegócio nacional. Conte com
nossa expertise para ajudar sua empresa a alcançar melhores resultados.
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Entre em contato
Prepare sua equipe para colher ótimos
resultados neste próximo ano.
Para treinamentos “in company” ou remotos,
consultorias dedicadas e assertivas, palestras
e workshops, ligue agora mesmo:

+55 (47) 3026 . 6830
+1 (435) 850 . 8526
contato@coopero.com.br
Av. Rolf Wiest, 277, Bom Retiro
Joinville/SC | CEP 89223-005
WWW.C OO PE RO.C OM. BR

Salt Lake City / UT
USA

Joinville / SC
Brasil

“Os caminhos que nos trouxeram até aqui não
serão os mesmos que nos levarão ao futuro”.
Peter Drucker

