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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.

Empreendedor sabe reconhecer ideia boa

E o cooperado Rafael pode provar

Que aprender é importante

Para a empresa inovar

E com apoio da Cooperativa

Viu sua 
empresa se 
transformar.
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A fábrica de peças de madeira

Tinha uma boa produção

Mas os produtos não tinham

Uma grande divulgação

Quando soube do PROGRID

Empresas de pequeno porte

Buscaram o programa de gestão

Com a parceria da Cooperativa

Rafael realizou a capacitação

Os conteúdos que aprendeu

Aplicou na prática, com dedicação.

Rafael correu 
Para fazer a 
inscrição! Valor ao 

negócio 
agregou.

Desenvolveu novas estratégias

O marketing, Rafael aprimorou

Alinhou melhor os processos

E a venda de produtos aumentou

Esse planejamento bem-feito
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Quem é o 
cooperado

Acesse
ailos.coop.br/educacao 
para conhecer as outras 
histórias de Cordéis

Rafael é dono e diretor de uma empresa que 
fabrica produtos em peças de madeira, e 
participou do PROGRID para aprender a divulgar 
melhor seu portfólio.

Utilizando os conhecimentos adquiridos no 
programa, Rafael conseguiu desenvolver 
estratégias de gestão mais assertivas, 
potencializando o marketing do negócio e 
tornando seu trabalho mais conhecido no 
mercado.Gerando mais oportunidades

Movimentando a economia

Desenvolvendo a comunidade

Ajudando a construir um mundo

Com mais justiça e equidade!

O conhecimento 
abre portas
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