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A palavra é CooperaçãoA palavra é CooperaçãoA palavra é CooperaçãoA palavra é Cooperação 

Mais compartilhar, menos competir. Mais relacionar uns com os outros e menos jogar contra. 

Mais ganhar juntos e compartilhar experiências do que ficar cada um na sua. Este é o objetivo do 

FICOO – Festival Internacional da Cooperação 

 Tema em pauta no mundo todo, a cooperação entre as pessoas, equipes, 

organizações e nações, deixou de ser tendência e é um movimento que ganha força cada 

dia mais, em qualquer área da vida, inclusive nas grandes e pequenas empresas.  

Para fortificar e dar mais vasão à colaboração, a terceira edição do Festival 

Internacional da Cooperação- FICOO 2018, receberá entre os dias 11 e 14/10, no Centro 

de Práticas Esportivas da USP – CEPEUSP, em São Paulo, mais de 400 participantes e 

convidados.  

Robert Happé (Holanda), Eduardo Carmello, Lia Diskin, Frans Limpens 

(Bélgica/México), Izabella Ceccato, Patrizia Bittencourt, Edgard Gouveia, Cláudio Thebas, 

Mariana Miranda, Tomás de Lara, Roberto Martini, Pá Falcão, Rodirgo Santini, Heloisa 

Biscaia, José Bueno e mais 23 profissionais irão palestrar, dar oficinas, abrir diálogo entre 

eles e com o público com o objetivo de motivar e instrumentalizar a plateia a cooperar 

mais uns com outros, nas empresas, escolas, governos, comunidades, ongs e em todas as 

áreas da vida. 

De acordo com um dos focalizadores do FICOO, Cambises Bistricky, “é muito raro 

um evento reunir tantas autoridades no assunto Cooperação. Por isso, é preciso desfrutar 

do de cada instante do Festival, para colocar tudo em prática depois”.  De acordo com a 

New Way Consultoria e Treinamento, o ‘Trabalho Colaborativo’ está entre as cinco 

tendências do mundo corporativo para os próximos anos. Atualmente as empresas 

buscam uma comunicação mais empática entre as pessoas, para que todas possam 

compartilhar conhecimentos e experiências por meios menos formais e mais 

cooperativos, melhorando, a produtividade e os relacionamentos. 
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Um dos palestrantes do Festival, Eduardo Carmello, Diretor da Entheusiasmos e 

um dos consultores TOP 5 em Gestão de Pessoas, falará sobre “A colaboração nas 

empresas e organizações”, como uma forma de conciliar engajamento com 

produtividade. 

Pedagogia da Cooperação, Economia Colaborativa, a Cooperação na política e 

cidadania, Colaboração, mídias e as “realnews”, metodologias colaborativas, gestão da 

diversidade e o futuro da humanidade são assuntos escalados para serem contemplados 

durante o evento, que tem inscrições abertas pelo site ficoo.org até 30/09. "Qualquer 

pessoa que tiver interesse em cooperar para um mundo mais inclusivo, solidário, 

cooperativo, pacífico e sustentável, pode fazer a inscrição", conclui Cambises.  

 

SERVIÇOSERVIÇOSERVIÇOSERVIÇO 

O que:O que:O que:O que:    Festival Internacional da Cooperação - FICOO 

Quando:Quando:Quando:Quando:    11 a 14 de outubro de 2018 

Onde:Onde:Onde:Onde:    CEPEUSP – Centro de Práticas Esportivas da USP. Pça. Prof. Rubião Meira, 61. 

Cidade Universitária. São Paulo-SP 

Valores:Valores:Valores:Valores:    R$ 643,00 para pessoa física e R$ 842,00 para pessoa jurídica 

MaisMaisMaisMais    ininininformações:formações:formações:formações:    acesse www.ficoo.org e www.facebook.com/ficoofestival  


