
 



 

 

INFORME TÉCNICO Nº 001/2021 – 15/01/2021
Este Informe Técnico produzido pelo setor de Monitoramento e Desenvolvimento de 
Cooperativas do Sescoop/RJ vai falar sobre o Prêmio SomosCoop Excelência em Gestão, 
que em 2021 chega à 5ª edição. Neste documento você vai saber o que é a premiação, as 
categorias e os requisitos necessários para a sua cooperativa participar.  

Lembrando que este arquivo é apenas para consulta. O cronograma com as etapas do 
Prêmio e o link de inscrição serão divulgados posteriormente pelo Sistema OCB Nacional.  

Prêmio SomosCoop Excelência em Gestão - 2021.  

O que é? 

O Prêmio SomosCoop Excelência em Gestão acontece a cada dois anos e é o 
reconhecimento que o Sistema OCB faz às cooperativas que promovem o aumento da 
qualidade e da competitividade do cooperativismo por meio do desenvolvimento e da 
adoção de boas práticas de gestão e governança. Em 2021 será a hora de dar destaque a 
quem já está pensando hoje no cooperativismo de amanhã. Com o Prêmio SomosCoop, a 
maior vitória é sempre do cooperativismo.  

Quem poderá participar? 

Todas as cooperativas singulares, centrais ou federações poderão participar. Basta estarem 
registradas e regulares com o Sistema OCB. Para saber se a sua cooperativa está regular, 
será necessário fazer contato com o Sistema OCB/RJ, por meio do seguinte canal: 
monitoramento@rio.coop 

                                                    Categorias 

Desde 2019 o Prêmio SomosCoop Excelência em Gestão é dividido por categorias, o que 
melhora a competitividade e destaca mais exemplos de sucesso. 

As categorias são: 

• Cooperativas reguladas pelo Bacen e ANS; 

• Cooperativas não enquadradas no item anterior 

 



 

 

Em cada categoria as cooperativas poderão participar pelos seguintes níveis de 
maturidade: 

• Primeiros Passos; 

• Compromisso com a Excelência; 

• Rumo à Excelência 

As cooperativas serão reconhecidas nas faixas Ouro, Prata e Bronze dentro da categoria e 
níveis de maturidade escolhidos no momento da inscrição. A pontuação requerida em cada 
faixa será definida pela banca julgadora. Além das faixas, entre as reconhecidas, a 
cooperativa com as melhoras práticas de Governança será anunciada como Destaque 
Governança Cooperativista. 

                                 Como participar? 

A inscrição será gratuita. Para realizá-la, bastará responder os Diagnósticos de Governança 
e Gestão do nosso Programa de Desenvolvimento  da Gestão das Cooperativas (PDGC). 

Se sua Cooperativa na ocasião não estiver fazendo parte do programa, será necessário 
escolher entre as categorias e indicar o seu nível de maturidade. Depois de preencher os 
instrumentos de autoavaliação, bastará confirmar a inscrição respondendo a pergunta que 
será gerada após o relatório.  

                                     Cronograma 

O Cronograma com as etapas do prêmio será informado em breve pelo Sistema OCB. 

                                                     Biblioteca 

Para conhecer os demais informativos técnicos do monitoramento, acesse:  
https://rio.coop/informativos-tecnicos-do-setor-de-monitoramento-para-as-cooperativas-do-estado-do-rio-
de-janeiro/?preview=true 

                                        Contatos 

REGIONAL ANALISTA TELEFONE E-MAIL 
METROPOLITANA Bruno Fonseca (21) 98889-4593 brunofonseca@rio.coop 

NAC LAGOS Jorge Pecly (21) 9988-21279 jorgepecly@rio.coop 

NAC SUL FLUMINENSE Silvio Bruno (24) 98826-8555 silviobruno@rio.coop 

NAC NORTE/NOROESTE Willian Azevedo (22) 99744-0962 willianazevedo@rio.coop 

NAC SERRANA Thiago Sartori (21) 9954-73878 thiagosartori@rio.coop 
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