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PAGC – Programa de Acompanhamento da Gestão 
das Cooperativas -  Eixo Identidade.                                          

 
 
 

No universo da gestão existe uma palavrinha meio complicada, mas com um significado muito 

importante: compliance ou, traduzindo para o bom e velho português, “estar em conformidade” 

(dentro do padrão de qualidade do mercado). Pois o cooperativismo brasileiro já conta com um 

serviço exclusivo de avaliação de compliance: o Programa de Acompanhamento da Gestão 

Cooperativista (PAGC). 

O programa faz uma rodada de avaliações que revela o quanto sua cooperativa está alinhada ao 

mercado em relação às questões societárias, aos princípios e às boas práticas de trabalho 

cooperativista. E o que se ganha com isso? Quem não estiver em conformidade pode traçar um 

planejamento para melhorar. Quem já estiver com o dever de casa em dia pode se preparar para 

alçar voos cada vez maiores. Afinal, a conformidade diminui muito os riscos de uma operação, 

aumentando significativamente as chances de sucesso. 

 

O que é o PAGC? 

O Programa de Acompanhamento da Gestão das Cooperativas (PAGC) consiste no diagnóstico do 

eixo identidade que integra a diretriz nacional de monitoramento e visa assegurar o respeito aos 

princípios que norteiam o cooperativismo e o atendimento à legislação aplicável às sociedades 

cooperativas. Este instrumento de avaliação, focaliza na análise criteriosa do estatuto social, do 

registro de matrícula, dos livros de atas da assembleia geral, dos registros do conselho de 



 

 

administração e do conselho fiscal, além de alguns aspectos relativos aos fundos obrigatórios. 

Participando desta avaliação, a cooperativa terá calculado, automaticamente, seu índice geral de 

conformidade cooperativista, que mede quantos por cento, de todos os aspectos avaliados, foram 

considerados conformes a lei. Esperamos que as oportunidades de melhoria identificadas no 

diagnóstico ajudem a cooperativa a melhorar suas práticas de governança e a aumentar sua 

segurança jurídica. 

O que é o PAGC avalia? 

Estatuto Social - este bloco avalia se o estatuto social da cooperativa atende aos requisitos 

colocados pela legislação cooperativista, de forma compatível com o que a lei estabelece, não 

deixando dúvidas ou margem para interpretações divergentes. 

Conformidade dos Registros de Matrícula - o livro de matrícula é o documento que comprova que 

a pessoa é de fato associado da cooperativa e lhe garante todos os direitos e deveres de sócio. 

Conformidade do Livro de Atas da Assembleia Geral - é fundamental que todas as assembleias 

sejam documentadas em atas e, além disto, que as atas sejam escritas de forma clara, objetiva e 

completa. A ata é o documento que comprova que a assembleia foi realizada conforme a lei 

especifica e dá segurança à cooperativa quanto à validade das deliberações. Este bloco também 

avalia a Conformidade dos temas das atas da assembleia geral ordinária e a Conformidade das 

atas de eleição do órgão de administração e conselho fiscal. 

Conformidade dos Registros do Órgão de Administração e do Conselho Fiscal - o conselho de 

administração/diretoria deve ser o elo entre a propriedade (cooperados) e a gestão para orientar e 

supervisionar a relação desta última com as demais partes interessadas, devendo preservar os 

legítimos interesses dos cooperados da cooperativa, seu objeto social e sua sustentabilidade no 

longo prazo. o conselho fiscal deve desempenhar a fiscalização, assídua e minuciosamente, dos atos 



 

 

da administração da cooperativa, opinando sobre determinadas questões e fornecendo 

informações aos cooperados. 

Conformidade da Regularidade dos Fundos - este bloco trata dos fundos obrigatórios, que são 

indivisíveis aos cooperados, mesmo em caso de dissolução da cooperativa, bem como 

regulamentação de outros fundos criados pala cooperativa. 

Indicadores do PAGC? 

O diagnóstico gerado pelo programa permitirá que a cooperativa juntamente com os técnicos do 

Sescoop/RJ possa criar planos de melhorias a fim de sanar possíveis apontamentos levantados na 

avaliação. E possível identificar os indicadores individualmente de cada bloco avaliado, a 

composição do peso de cada bloco irá compor o índice geral conhecido como: Índice Geral de 

Conformidade Cooperativista. 

Abaixo temos exemplo de um gráfico gerado no Relatório de Devolutiva do Programa com os 

indicadores individuais e o índice geral.  

 



 

 

 

 

Adesão e realização do PAGC? 

Para aderir ao programa a cooperativa deve entrar em contato com o Sescoop/RJ por meio de seus 

analistas regionais. Posteriormente será solicitado a cooperativa que nos encaminhe os documentos 

pertinentes para análise.  

No caso do PAGC toda a análise documental é feita internamente por um analista o qual irá 

alimentar a plataforma com as respostas analisadas. Após o preenchimento total do questionário 

automaticamente é gerado o relatório das conformidades, para que a cooperativa possa elaborar 

seu plano de ação.  



 

 

Workshop do PAGC? 

O Sescop/RJ promoverá no próximo dia 18/05/2021 das 14h às 17h o primeiro Workshop do PAGC 

– o encontro ocorrerá de forma on-line e terá como objetivo Informar às cooperativas sobre o que 

é o PAGC, sua funcionalidade e grau de importância na promoção das características das sociedades 

cooperativas e elevação dos mecanismos de governança e autogestão. Público-alvo: Gestores e 

conselheiros fiscais das cooperativas fluminenses. 

Desde já convidamos e aguardamos sua cooperativa na participação do evento. Escreva-se no link: 

https://rio.coop/pagc/  

 

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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