VISÃO DO COOPERATIVISMO

“Em 2025, o cooperativismo será reconhecido pela sociedade por sua competitividade,
integridade e capacidade de promover a felicidade dos cooperados”
DESAFIOS A SEREM SUPERADOS

Qualificar mão
de obra para o
cooperativismo

Profissionalizar a
governança e a
gestão do sistema
cooperativo

Fortalecer a
representatividade
interna e externa do
cooperativismo

Ampliar a
participação das
cooperativas
no mercado

Fortalecer
a cultura
cooperativista e a
intercooperação

Fortalecer a
imagem e a
comunicação do
cooperativismo

Promover a
segurança jurídica e
regulatória para as
cooperativas

Construir o futuro
do cooperativismo
por meio da inovação

MISSÃO

Representar, defender e desenvolver o cooperativismo brasileiro para torná-lo mais competitivo, respeitado e admirado pelo papel que desempenha na sociedade

MISSÃO

MISSÃO

MISSÃO

Promover um ambiente favorável para o
desenvolvimento das cooperativas brasileiras,
por meio da representação político-institucional

Promover a cultura cooperativista e o
aperfeiçoamento da governança e da gestão para
o desenvolvimento das cooperativas brasileiras

Defender o cooperativismo e os interesses da
categoria econômica das cooperativas brasileiras

Objetivos estratégicos do Sescoop

Objetivos estratégicos da CNCOOP

Objetivos estratégicos da OCB
OBJETIVOS FINALÍSTICOS

OBJETIVOS FINALÍSTICOS

OBJETIVOS FINALÍSTICOS

• Apoiar as cooperativas na sua inserção em mercados

• Fortalecer a cultura cooperativista

• Coordenar o sistema sindical cooperativista

• Contribuir para o aperfeiçoamento do marco regulatório
do cooperativismo e políticas públicas

• Aprimorar a governança, gestão e desempenho das
cooperativas por meio da oferta de soluções de
desenvolvimento organizacional

• Consolidar a representatividade e imagem do
sistema sindical cooperativista

• Fortalecer a representação política e institucional do
cooperativismo
• Fortalecer a imagem do cooperativismo e do Sistema
OCB
• Promover a inovação no cooperativismo
• Disseminar conhecimentos em prol do cooperativismo

• Promover a profissionalização das cooperativas por
meio da oferta de soluções de desenvolvimento humano

• Atuar na defesa dos interesses da categoria
econômica das cooperativas

• Apoiar práticas de responsabilidade socioambiental e
qualidade de vida
• Disseminar conhecimento e fomentar pesquisa no
cooperativismo

OBJETIVOS DE GESTÃO

• Aprimorar a governança e a gestão nas unidades nacional e estaduais

• Aprimorar a gestão de pessoas com foco em resultados

