
 

 

 



 

 

INFORME TÉCNICO Nº 06/2022 – 05/07/2022

 

Prêmio Somos Coop Melhores do Ano.                                          

 

Este Informe Técnico produzido pelo setor de Monitoramento e Desenvolvimento de Cooperativas 
do Sescoop/RJ vai falar sobre o Prêmio SomosCoop Melhores do Ano, que em 2022 chega à 13ª 
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, regulamento e o link de inscrição estão disponíveis no site 
https://melhores.premiosomoscoop.coop.br/ . 

 

O que é o Prêmio SomosCoop Melhores do Ano? 

A cada dois anos, um seleto grupo de cooperativas recebe do Sistema OCB o título de “Melhores 
do Ano” – um reconhecimento à criatividade, à visão e aos resultados obtidos por elas ao longo do 
biênio. 

O Prêmio SomosCoop Melhores do Ano é promovido pela Organização das Cooperativas Brasileiras 
(OCB), Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo (Sescoop) e Confederação Nacional 
das Cooperativas (CNCoop), entidades que compõem o Sistema OCB, e conta com a consultoria 
externa da Garrido Marketing. 

O Prêmio SomosCoop Melhores do Ano tem como objetivo destacar as boas práticas de 
cooperativas que tenham proporcionado benefícios a seus cooperados e à comunidade. A 
premiação visa, também, contribuir com a disseminação do movimento cooperativista e seu 
reconhecimento no Brasil. 

 

 

 

Quais são as categorias do Prêmio? 
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O Prêmio SomosCoop Melhores do Ano contempla sete categorias, sendo seis delas voltadas para 

a inscrição de cases desenvolvidos pelas cooperativas, e a categoria Influenciadores Coop, 

direcionada a pessoas físicas consideradas referência na disseminação do cooperativismo brasileiro 

e que serão indicadas exclusivamente pelas unidades estaduais do Sistema OCB. Vale ressaltar que 

a regra continua a mesma dos anos anteriores: pode ser inscrito somente um case por categoria. 

 

 

Quem poderá participar do Prêmio? 

Podem participar do Prêmio SomosCoop Melhores do Ano 2022, as cooperativas singulares e 

centrais, confederações e federações sediadas no Brasil, registradas e regulares com o Sistema OCB 

até e, inclusive, com o pagamento da Contribuição Cooperativista sobre o exercício de 2021. O prazo 

para regularização da adimplência é dia 08/09/2022, até às 18h, horário de Brasília. As inscrições 

ficam abertas até o dia 01/09/2022, às 18h, horário de Brasília. 

 

Como fazer a inscrição? 

Sua cooperativa poderá se inscrever por meio do site do Prêmio em 

https://melhores.premiosomoscoop.coop.br/. 

No site estão todas as informações necessárias bem como o passo a passo da inscrição e das etapas. 

A cooperativa pode inscrever um case por categoria, limitando-se, portanto, ao total de 6 (seis) 

cases inscritos nesta edição. Para iniciar o processo, o responsável pela inscrição deve realizar um 

cadastro clicando na aba “Inscreva-se”, no site https://melhores.premiosomoscoop.coop.br/ .Será 

necessário criar login e senha para acessar o sistema de inscrições e realizar upload de arquivos. 

O primeiro formulário a ser preenchido é a FCC, em que devem ser informados os dados cadastrais 

da cooperativa, do responsável pela inscrição, além de informações complementares. 

Após o preenchimento da FCC, o responsável pela inscrição pode iniciar o preenchimento da FAC, 

informando todos os campos obrigatórios, que correspondem à descrição do case. 

Considerações Finais:
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Todos os conteúdos, bem como outros Informativos Técnicos do Monitoramento, estão disponíveis 
na íntegra no site do Sistema OCB/Sescoop/RJ. Clique aqui. 

Contate-nos: 

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  

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