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O Sistema Ailos acredita

Na força da pequena empresa

Negócio bem estruturado

É para a gente uma certeza

Faz bem para a economia

E à 
comunidade 
gera 
riqueza.

2 3

Para marcar esse momento especial, compartilhamos 
histórias de cooperados do Sistema Ailos que tiveram o 
apoio do programa e realizaram mudanças positivas em 
suas vidas. 

Os relatos são histórias reais e são apresentados no formato 
de contos de cordel, gênero literário que se caracteriza por 
ser, culturalmente, um movimento de comunidade. Assim 
como o PROGRID, que promove um movimento de 
transformação na vida dos cooperados e na economia local. 

Essa é a essência da nossa melhor versão. Assim, as pessoas 
podem se transformar em agentes capazes de mudar a sua 
história, a sua vida e a comunidade.

Convidamos você para conhecer essas histórias e para 
descobrir por que acreditamos que o conhecimento é 
a base para a construção de um mundo mais humano, 
justo e igualitário.

Boa leitura!

DESDE 2002, AS COOPERATIVAS AILOS, 
POR MEIO DO PROGRID, NOSSO PROGRAMA 
DE EDUCAÇÃO, PROPORCIONAM 
DESENVOLVIMENTO AOS COOPERADOS E 
COMUNIDADES, PARA PESSOAS E 
EMPRESAS, EM DIVERSAS ÁREAS.
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Apoio para o negócio familiar

Soube do programa de mentoria

Para a empresa impulsionar

Acreditou na iniciativa

Logo resolveu participar.

José 
buscou na 
Cooperativa

José é um visionário

Pioneiro no seu segmento

Com o PROGRID, ele deu mais

Destaque ao empreendimento

O cooperado conseguiu juntar

Gestão 
estratégia 
e talento.
O dinheiro da empresa

E da família ele separou

Processos foram otimizados

E outras mudanças implantou

Isso logo surtiu efeito

E o cenário melhorou.
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Acesse
ailos.coop.br/educacao 
para conhecer as outras 
histórias de Cordéis

José é dono de uma empresa pioneira em sua 
área de atuação. Apesar do negócio ter um 
grande potencial de crescimento, José sentiu que 
precisava de apoio na área administrativa. 
Consciente desse desafio, procurou a Cooperativa 
para ajudar a potencializar a gestão.

Por meio do PROGRID e de um programa de 
mentoria, José conseguiu organizar as finanças e 
reestruturar processos que contribuíram para o 
empreendimento conquistar mais espaço no 
mercado. 

Quem é o 
cooperado

Por meio da educação

Levando cidadania financeira 

Por meio da cooperação

Essa é a essência do PROGRID

São 20 anos de transformação!

Sonhos viram 
realidade 
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