
 



 

 

INFORME TÉCNICO Nº 05/2022 – 15/06/2022

 

Portifólio Educacional do Sistema OCB/RJ.                                          

 

No último Informe Técnico apresentamos as ações que o Sistema OCB/RJ promove referentes a 
Soluções de Desenvolvimento Organizacional, voltadas especificamente para o negócio e para a 
cooperativa. Vimos que existe uma gama de serviços oferecidos às cooperativas a fim de 
desenvolvê-la e trabalhá-la estrategicamente no mercado em que está inserida. Não viu o Informe 
anterior? Clique aqui e acesse. 

Além das Soluções de Desenvolvimento Organizacional, o Sistema OCB/RJ também oferece às 
cooperativas as Soluções de Desenvolvimento Humano. Essas ações visam à capacitação das 
pessoas envolvidas direta e indiretamente com as cooperativas, e consistem em um conjunto de 
produtos e serviços voltados para potencializar as competências e/ou habilidades do indivíduo com 
o objetivo de aprimorar os processos e resultados da cooperativa, contribuindo para a busca de um 
modelo de negócio sustentável. 

No Sistema OCB/RJ o setor de Formação Profissional é o responsável e atua diretamente com as 
Soluções de Desenvolvimento Humano, vamos conhecer um pouco mais?  

Quais são as Soluções de Desenvolvimento Humano? 

São o conjunto de produtos e serviços voltados para potencializar as competências e/ou habilidades 
do indivíduo com o objetivo de aprimorar os processos e resultados da cooperativa, contribuindo 
para a busca de um modelo de negócio sustentável.  

O Setor de Formação Profissional tem por objetivo fomentar e desenvolver conhecimentos, 
habilidades e atitudes necessárias para o desenvolvimento humano, através da oferta de soluções 
de melhoria para as cooperativas. 

Umas das ferramentas utilizadas para essa finalidade é o Capacitacoop, plataforma de 
aprendizagem do cooperativismo brasileiro que atua como uma ferramenta de ensino a distância e 
disponibiliza diversos cursos aos cooperados, cooperativas e comunidade em geral. Atualmente, a 
plataforma idealizada pelo Sistema OCB já conta com mais de 60 diferentes opções de 
aprendizagem oferecidas aos mais de 25 mil alunos cadastrados. 

Os cursos oferecidos pelo Capacitacoop contam com a capacitação em diferentes áreas do 
cooperativismo. Saiba mais: https://www.capacita.coop.br/sescoop/subscribe/login 

https://rio.coop/2022/05/11/informe-tecnico/
https://www.capacita.coop.br/sescoop/subscribe/login


 

 

Conheça o Portifólio de cursos do Capacitacoop: 

Trilhas de Aprendizagem: Conselheiros Administrativos (44h) 
 

Direito e Legislação 

Finanças e Contabilidade para Tomada de Decisão 

Gestão Orientada a Resultados 

Governança Cooperativa: Fundamentos e responsabilidades do Conselho de Administração 

Gestão Estratégica de Cooperativas 

 

Trilhas de Aprendizagem: Universitário Cooperativo (80h) 

Cooperativismo 

Gerenciamento de Projetos 

Criatividade e Inovação 

Governança Cooperativa 

Inteligência Socioemocional 

Comunicação e Pensamento Crítico 

Liderança 

Práticas de Negociação 

Design de Carreira 

 

Trilhas de Aprendizagem: Caminho para a Excelência (56h) 

A Importância da Gestão - Caminho para a Excelência 

Modelo de Negócios - Caminho para a Excelência 

Atendimento às Partes Interessadas - Caminho para a Excelência 

Gestão de Resultados - Caminho para a Excelência 

Cadeia de Valor - Caminho para a Excelência 

Planejamento Estratégico - Caminhos para a Excelência 

Gestão de Pessoas - Caminho para a Excelência 

Gestão do Conhecimento e Informação - Caminho para a Excelência 

Avaliação da Gestão - Caminho para a Excelência 

Avaliação da Governança - Caminho para a Excelência 

 

Trilhas de Aprendizagem: Gestão do Tempo, Liderança Cooperativista e Vendas 
Consultivas 

 

Gestão do Tempo 

Liderança Cooperativista  

Vendas Consultivas 

 

Curso Inovacoop 

Apresentações Poderosas 



 

 

Cooperativismo de Plataforma 

Gestão da Mudança 

Inovação: Primeiros Passos 

Introdução ao Design Thinking 

Mentalidade Ágil 

Métodos ágeis (Scrum) 

Neurociência do Consumo  

Pesquisador de Tendências 

Pitch 

Resolução de Problemas Complexos  

Transformação Digital  

 

Cursos ConexãoCoop 

Agricultura Familiar nas compras públicas 

Venda Mais  

Vender, comprar e ganhar 

 

Cursos Sescoop/PNUD 

Cooperativismo e Agenda Mundial de Desenvolvimento Sustentável 

Elaboração e Gestão de Projetos de Responsabilidade Socioambiental com foco nos ODS 

Introdução a agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável e os objetivos de 
desenvolvimento sustentável (ODS) 

Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) e Cooperativismo de Crédito 

 

Cursos Banco Central 

Eu e meu dinheiro  

Gestão de Finanças Pessoais  

 

 

 

Cursos Nacionais 

Assembleia Geral na Prática 

Assembleias Semipresenciais e Digitais  

Contabilidade de Cooperativas para Contadores  

Contabilidade de Cooperativas para Dirigentes 

Cooperativismo: Primeiras Lições 

Encerramento de Balanços Aplicado às Sociedades Cooperativas  

Entendendo a Sociedade Cooperativa  

Formação de Conselheiros Fiscais para Sociedades Cooperativas 

FGCOOP – Fundo Garantidor do Cooperativismo de Crédito  

Gestão de RH para Cooperativas  



 

 

Núcleos e Comitês: Como organizar e fortalecer o quadro social 

Governança Cooperativa: Princípios e Boas Práticas 

O jeito coop de ser feliz  

Preparatório CPA-10  

Simulado do Preparatório CPA-10  

Simulado do Preparatório CPA-20 

Ideação 

Tributação de Cooperativas para Contadores 

Tributação de Cooperativas para Dirigentes 

 

Conheças agora os Programas de Capacitação oferecidos. 

Os programas oferecidos no fomento de capacitação e qualificação profissional são 

oferecidos às cooperativas com o objetivo da melhoria do processo de gestão em diferentes áreas 

e estão abertos a cooperados e colaboradores de cooperativas que se encontrem registradas na 

OCB-SESCOOP/RJ. Saiba mais em: https://rio.coop/ 

1. Programa de Formação de Agentes de Inovação - AGICoop – Agentes de Inovação do 

Cooperativismo 

2. Programa de Formação de Gestores em Cooperativas do Rio de Janeiro - PFGC/RJ 

✓ Módulo Formação Cooperativista (FCOOP) 

✓ Módulo Formação de Executivos em Finanças (EXEFIN)  

✓ Módulo Formação de Conselheiros Fiscais (COFISC)  

✓ Módulo Formação de Conselheiros de Administração e Agentes de Governança 

(COADM)  

✓ Módulo Formação de Executivos (FEXEC)  

✓ Módulo Formação em Inovação e Transformação Digital para Gestores de Cooperativas 

(INDIG)  

O objetivo da Certificação Executiva de Gestores e Dirigentes de Cooperativas do Rio de 

Janeiro, o CERTICOOP, é promover a qualificação dos cooperados para o exercício e 

responsabilidades de cargos em diretorias e conselhos de administração e fiscal. 

A certificação será dividida em três categorias de acordo com os módulos do PFGC/RJ.  

✓ Certificação em Gestão Executiva de Cooperativa; 

✓ Certificação Executiva em Finanças Cooperativista; 

https://rio.coop/


 

 

✓ Certificação de Conselheiro Cooperativista 

A certificação se dará com aprovação do candidato em provas de proficiência na área 

escolhida: Gestão Executiva, Executivo em Finanças e Conselheiro de Cooperativas. As provas de 

cada categoria são compostas por 60 (sessenta) questões objetivas, abordando os assuntos 

referentes à formação exigida do profissional cooperado dada a função escolhida. A aprovação se 

dará mediante ao acerto mínimo de 70% (setenta por cento) das questões.   

3. Aprendiz Cooperativo 

4. Cooperjovem 

5. Programa de Formação de Facilitadores em GFP - Gestão de Finanças Pessoais (Parceria 

SECOOP NACIONAL e BACEN) 

6. Trilha de Aprendizagem – Vendas Consultivas, Liderança Cooperacionista e Gestão do 

Tempo 

É um programa de capacitação em formato de trilhas, desenvolvido a partir de três 

atividades com objetivos específicos e está disponível na plataforma CAPACITACOOP. 

✓ Trilha Vendas Consultivas:  instrumentalizar a realização de negócios  perenes, visando 

à fidelização numa relação próspera aos clientes, associados, comunidades e à 

cooperativa.  

✓ Trilha Liderança Cooperacionista:  vincular os comportamentos da liderança aos 

princípios cooperativistas, de modo a amplificar a coerência da atuação com todos os 

stakeholders, considerando a dupla qualidade das relações.  

✓ Trilha Gestão do Tempo:  proporcionar a ampliação da produtividade no trabalho, a 

partir da autogestão e da compreensão de prioridades, e respectivos impactos no 

negócio.  

 

Como solicitar umas dessas capacitações e/ou outras? 

Sua cooperativa precisa de um curso ou treinamento específico? É só solicitar ao Sescoop/RJ 

por meio de formulário de demanda. Ao preencher o formulário de demanda, a cooperativa 

solicitante encaminha a nossa unidade a necessidade de formação e capacitação de cooperados e 



 

 

colaboradores que será avaliada internamente para atendimento. Saiba mais em: 

https://rio.coop/demandas/ 

Possui alguma dúvida? Entre em contato com a Equipe de Formação Profissional! Será um 

prazer atendê-lo! E-mail: formacaoprofissional@rio.coop 

 

 

 

 

Considerações Finais:

Todos os conteúdos, bem como outros informativos técnicos do monitoramento estão disponíveis 
na íntegra no site do Sistema OCB/Sescoop/RJ. Clique aqui. 

 

  

 

REGIONAL ANALISTA TELEFONE E-MAIL 
LAGOS Jorge Pecly (21) 9988-21279 jorgepecly@rio.coop 

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

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

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

METROPOLITANA Kennedy Candido (21) 99527-4505 kennedycandido@rio.coop  
METROPOLITANA Lucas Oliveira (21) 99580-4375 lucasoliveira@rio.coop 
METROPOLITANA Todos os analistas (21) 2232-0133 monitoramento@rio.coop  

Quer saber mais sobre este e outros serviços do Sistema 

OCB/RJ – contate seu analista: 

Willian Azevedo Jorge Pecly   Silvio Bruno  Thiago Sartori Kennedy Cândido Lucas Oliveira 
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