
 



 

 

INFORME TÉCNICO Nº 004/2021 – 20/04/2021

 

CENSO DO COOPERATIVISMO FLUMINENSE         Vamos 
fazer um Rio + Coop? Com o Censo do Cooperativismo 
Fluminense nós conseguimos. 

 

O que é o Censo do Cooperativismo Fluminense? 

O Sistema OCB/RJ busca fortalecer o cooperativismo no Estado do Rio de Janeiro a cada dia, 
defendendo seus interesses com os Três Poderes, desenvolvendo ações de profissionalização tanto 
da governança quanto da gestão das cooperativas e, ainda, contribuindo com a inserção delas no 
mercado, dentro e fora do estado.  

Pensando nisso, o Sistema OCB/RJ implementou no Estado do Rio de Janeiro o Censo do 
Cooperativismo Fluminense, por meio do setor de Monitoramento, com intuito de 
levantar informações para nortear medidas estratégicas do Sistema para melhores ofertas de 
soluções.  

A colaboração das cooperativas é muito importante para o desenvolvimento das ações de avanço 

do cooperativismo fluminense, por isso não deixem de participar. Recomendamos que o 

preenchimento seja feito pelo (a) Presidente ou por uma pessoa nomeada que será o agente de 

relacionamento com o sistema (ADECOOP). 

 

O Censo do Cooperativismo Fluminense está disponível no site do Sistema OCB/RJ, 

em: rio.coop/censo2021. 

 

Mais informações, dúvidas ou orientações, faça contato com nosso analista de Monitoramento do 

Sescoop/RJ, Jorge Pecly, pelo e-mail: monitoramento@rio.coop ou pelo telefone: (21) 99882-1279. 

 

 

 

http://www.rio.coop/censo2020


 

 

Qual o objetivo do Censo? 

Os dados coletados permitirão ao Sistema OCB/RJ elaborar o Anuário do Cooperativismo em nosso 
estado, retratando a expressividade, o tamanho e a força do segmento em território fluminense. 

Implementar uma série de ações que gerem oportunidades de negócios às cooperativas de todos 
os ramos, com base em informações econômicas e financeiras sobre os seus mercados de atuação, 
cenários e tendências. Com os dados do movimento cooperativista do estado do Rio de Janeiro, o 
Sistema OCB/RJ tem condições de desenvolver estratégias para cada segmento.  

Também é fazer com que os parlamentares identifiquem o cooperativismo como uma alternativa 
viável às políticas públicas do estado do Rio de Janeiro, criando soluções mais efetivas em prol do 
nosso modelo de negócios, visando construir um Rio Mais Coop. 

Atualizar as informações das cooperativas fluminenses para o fortalecimento da defesa e 
representação do Sistema Cooperativista, apresentação de soluções de desenvolvimento 
organizacional e humano adequados a realidade das cooperativas. 

 

Qual a estrutura do Censo? 

Na 1ª etapa as cooperativas precisarão fazer um pré-cadastro em https://rio.coop/censo2021/, 
para, em seguida, receberem por e-mail o formulário de preenchimento do Censo. 
 
O prazo para preenchimento para ser respondido é até o dia 14 de maio de 2021. 
 
As perguntas do Censo são divididas em oito eixos:  
 
Dados Gerais (Responsável pelo preenchimento) - Neste eixo deverá ser preenchido apenas 
informações do participante; 
 
Cadastro (Dados de cadastro da cooperativa) - Neste eixo o participante deverá responder as 
questões referentes à cooperativa; 
 
Sou.Coop (Números de cooperados/colaboradores) - Neste eixo o participante deverá responder 
questões referentes aos cooperados e funcionários da cooperativa; 
 

https://rio.coop/censo2021/


 

 

Anuário (Dados de valores econômico-financeiros) - Neste eixo o participante deverá responder 
questões contábeis da cooperativa: (Recomenda-se que o participante consulte o contador/área 
financeira da cooperativa); 

Intercooperação (Operação de mercado) - Neste eixo o participante deverá responder questões 
sobre negócios da sua cooperativa; 

Situação Atual – Pandemia covid 19 - Este eixo aborda questões sobre o atual cenário de Pandemia; 

Pesquisa de Satisfação (Avaliação da satisfação) - Neste eixo o participante deverá responder sobre 
sua satisfação geral em relação os serviços do Sescoop-RJ; 

Raio X (Dados específicos do ramo/segmento) - Neste eixo responda apenas questões referentes ao 
ramo e segmento da sua cooperativa. 

 

O que é o anuário do Cooperativismo Fluminense? 

O Sistema OCB/RJ lançou no dia 07/04/21 o 1° Anuário do Cooperativismo Fluminense. Clique aqui 
para baixar.  

A apresentação ocorreu durante o Fórum Digital “Cooperativismo, o desenvolvimento económico 
que Rio de Janeiro precisa”, evento realizado em parceria com a Rádio Band News FM/RJ para 
homenagear os 50 anos da OCB/RJ, celebrado em 10 de março. 

Elaborado para dar visibilidade à força e à relevância socioeconômica do cooperativismo 
fluminense, o documento é disponibilizado para as cooperativas, imprensa, academia e organismos 
públicos, permitindo projetar estratégias para o fortalecimento do setor. 

A publicação traz o panorama de cada ramo do cooperativismo fluminense, com números relativos 
a cooperativas, cooperados, faturamento anual, participação por gênero, capital social, ativo total, 
ativo imobilizado, patrimônio líquido, sobra dos exercícios, arrecadação de impostos e participação 
no PIB (Produto Interno Bruto) no estado do Rio de Janeiro.  

A amostra é composta por cooperativas que voluntariamente responderam aos instrumentos de 
pesquisa aplicados de forma digital. 

O documento também destaca as 10 maiores cooperativas do estado do Rio de Janeiro em quesitos 
como: Antigas, Número de Cooperados, Sobras, Faturamento, Empregadoras, Participação 

https://rio.coop/wp-content/uploads/2021/04/Anuario_2021-Cooperativismo-Fluminense.pdf
https://rio.coop/wp-content/uploads/2021/04/Anuario_2021-Cooperativismo-Fluminense.pdf


 

 

Feminina, Público Jovem, Pagamento Referente à Produção dos Cooperados, Retorno (Faturamento 
x Produção) e Intercooperação.  

Além disso, apresenta um resumo do cooperativismo em território nacional, baseado nos números 
apresentados pelo Anuário do Cooperativismo Brasileiro, edição lançada em 2020 pelo Sistema 
OCB. 

Os números que reunimos na edição 2021, Ano Base 2020 do Anuário do Cooperativismo 
Fluminense, demonstram a expressividade, o tamanho, a força e a contribuição do nosso modelo 
para o estado, reforçam a importância do cooperativismo e das cooperativas como agentes 
de transformação e de desenvolvimento. 

O Anuário do Cooperativismo Fluminense é um marco na construção por um Rio Mais Coop. 

Considerações Finais:

Todos os conteúdos, bem como outros informativos técnico do monitoramento , estão disponíveis 
na íntegra no site do Sistema OCB SESCOOP RJ através do link: https://rio.coop/informativos-tecnicos-do-

setor-de-monitoramento-para-as-cooperativas-do-estado-do-rio-de-janeiro/?preview=true 

Maiores Informações com a equipe do setor de monitoramento: 

 

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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