
 



 

 

INFORME TÉCNICO Nº 07/2022 – 15/08/2022

 

Portifólio de Serviços do Sistema OCB                                          

 

O Sistema OCB é formado por 3 casas que trabalham pelo cooperativismo. Juntas, a Organização 
das Cooperativas Brasileiras (OCB), o Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo 
(Sescoop) e a Confederação Nacional das Cooperativas (CNCOOP) disponibilizam uma série de 
iniciativas para impulsionar a sua cooperativa e fortalecer o nosso movimento. Baixe nosso portfólio 
e conheça os principais serviços que a OCB oferece para sua cooperativa. Clique aqui para baixar o 
portifólio completo. 

O presente Informativo Técnico é um material adaptado ao portifólio de serviços do Sistema OCB, 
disponível no link acima. 

 

Você sabe tudo que o Sistema OCB pode fazer por sua Coop? 

“Cada entrega da Casa do Cooperativismo é uma resposta às demandas que recebemos de vocês, 
que vivem na prática os desafios e as alegrias da cooperação.” Marcio Lopes de Freitas - 
Presidente do Sistema OCB 
 
As três casas do Cooperativismo: 

Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB) - Atua em prol do cooperativismo junto aos 
poderes Executivo, Legislativo e Judiciário e representa o movimento dentro e fora do país. 
 
Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo (Sescoop) - Oferece soluções para a 
competitividade e sustentabilidade das cooperativas e, para isso, disponibiliza ferramentas de 
monitoramento da governança, gestão e desempenho financeiro, soluções de educação 
profissional, executiva e aprendizagem, além de diretrizes para promoção social. 
 
Confederação Nacional das Cooperativas (CNCoop) - É a entidade sindical de grau máximo das 
cooperativas, criada para defender os interesses da categoria e promover a integração entre as 
federações e os sindicatos de cooperativas. 
 

https://somoscooperativismo.coop.br/publicacao/97/portfolio-de-servicos-do-sistema-ocb
https://somoscooperativismo.coop.br/publicacao/97/portfolio-de-servicos-do-sistema-ocb


 

 

 

Conheça nossas ações que fortalecem o movimento Coop. 

 

Atuação Institucional: 
A representação é parte fundamental do trabalho do Sistema OCB e acontece em 
diversas frentes: 

• Unidades Estaduais e a Unidade Nacional; 

• Parcerias estratégicas; 

• Órgãos de representação internacionais, fóruns e parcerias institucionais. 
 

Representação junto aos Três Poderes: 

• Realizamos mapeamento de projetos de lei, normativos e conselhos; 

• Elaboramos pareceres com o posicionamento do coop; 

• Atuamos estrategicamente com parceiros e parlamentares da Frencoop; 

• Divulgamos as nossas conquistas 

 

Conselhos Consultivos 

• Contamos com fóruns especializados de cada ramo do coop, compostos por representantes 
do setor, com o objetivo de discutir e propor melhorias no ambiente normativo, além de 
questões relacionadas à estrutura e governança das cooperativas. 

 
Sou.Coop 

• O banco de dados do cooperativismo reúne informações, dá transparência, promove o 
aprimoramento contínuo e a qualificação dos dados do nosso movimento. Além disso, 
contribui para desburocratizar e facilitar o processo de registro de coops com o Sistema 
OCB; 

• A atualização das informações da sua cooperativa no Sou.Coop permite um retrato 
detalhado do nosso movimento, fortalecendo a representação do coop com os Três Poderes 
e mostrando a nossa relevância para a sociedade; 

Anuário Coop: 

• Dados do Cooperativismo Brasileiro; 

• Publicação anual que compila os dados oficiais do cooperativismo brasileiro. É resultado da 
atualização de informações realizadas no SouCoop, o banco de dados do cooperativismo. 

 

 
Agenda Coop: 



 

 

• Agenda Institucional do Cooperativismo 

• O site reúne as prioridades do coop com os Três Poderes. Conta também com informações 
da Frente Parlamentar do Cooperativismo (Frencoop), além do mapeamento de atores-
chave no Poder Executivo e informações sobre a atuação institucional semanal do Sistema 
OCB. 

 
Atuação Sindical 

• O Sistema Sindical Cooperativista, composto por sindicatos, federações e a confederação, 
atua para que as coops tenham os seus direitos garantidos e sejam representadas enquanto 
categoria econômica nas mais diversas esferas. 

 
Além de representar as coops enquanto categoria econômica, o Sistema Sindical 
Cooperativista presta serviços como: 

• Jurídico – Assessoria e consultoria jurídica nas áreas trabalhista e sindical; 

• Negócios – Assistência em negociação coletiva, representação em comitês e grupos de 
trabalho; 

• Administrativos – Apoio estrutural para que a sua coop funcione cada vez melhor; 

• Inteligência Sindical – Informação, conteúdo e capacitação nas áreas sindical e trabalhista 
 
 

Iniciativas que impulsionam a competitividade da sua Coop. 

 

Capacitacoop 

• São diversos cursos gratuitos para quem quer aprender mais sobre tudo do 
cooperativismo, gestão, negócios, inovação e muito mais! 

 
 
 
Inovacoop 

• Reúne informações, análises, e-books, ferramentas, cases de sucesso e cursos para ajudar 
a levar a cultura da inovação para o dia a dia das cooperativas. 

 
Conexãocoop 

• Oportunidades para cooperativas interessadas em conquistar clientes, mercados e novas 
parcerias. O site reúne conteúdo gratuito e exclusivo para ajudar as coops a desbravarem 
novos mercados, dentro e fora do Brasil. 

 
Negócioscoop 



 

 

• Um grande comércio eletrônico onde as cooperativas de todo o país podem fazer 
negócios entre si e fortalecer a intercooperação. 

 
 
LGPD para Cooperativas 

• O Sistema OCB criou um site para orientar as cooperativas na implementação da Lei Geral 
de Proteção de Dados Pessoais (Lei nº 13.709/18), em vigor desde setembro de 2020. Lá 
você encontra conteúdos diversos sobre a abrangência e os impactos da legislação nos 
negócios e na governança da sua coop. 

 
 

Caminhos para o Desenvolvimento da sua Cooperativa 

 
PROGRAMA IDENTIDADE 

• Promove o diagnóstico e possibilita a avaliação da aderência da cooperativa aos valores e 
princípios cooperativistas bem como à legislação brasileira sobre o coop. 

 
PROGRAMA DE GOVENANÇA E GESTÃO (PDGC) 

• Promove o diagnóstico da cooperativa, possibilitando a avaliação da aderência às boas 
práticas de governança e gestão e, assim, proporciona a evolução da coop. 

 
PROGRAMA DESEMPENHO 

• Possibilita o acompanhamento e a avaliação dos resultados econômico-financeiros, 
societários e de recursos humanos por meio de indicadores, e com possibilidade de 
comparativos tanto em série histórica, como com outras cooperativas e empresas do 
mercado. Apoia a autogestão da cooperativa, o processo de tomada de decisões e de 
transparência. 

 

Com o Sistema OCB sua Cooperativa se destaca. 

 
PRÊMIO SOMOS COOP MELHORES DO ANO 

• O prêmio bianual destaca as boas práticas de cooperativas que tenham gerado benefícios 
aos seus cooperados e à comunidade. São seis categorias utilizadas para reconhecer 
práticas exitosas das cooperativas: Comunicação e Difusão do Cooperativismo, Cooperativa 
Cidadã, Coop Ambiental, Fidelização, Inovação, Intercooperação. 

 

PRÊMIO SOMOS COOP EXCELÊNCIA EM GESTÃO 



 

 

• A premiação é realizada com base no Programa de Governança e Gestão da Cooperativa 
(PDGC), em ciclos bianuais, e reconhece as boas práticas das cooperativas nos processos de 
governança e gestão. 

 
DIA C – DIA DE COOPERAR 

• Movimento de responsabilidade social das cooperativas brasileiras que traduz o sétimo 
princípio do cooperativismo, o interesse pela comunidade. São iniciativas promovidas de 
forma voluntária e responsável, alinhadas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
(ODS). 

 

Fique por dentro de tudo que acontece no cooperativismo. 

 
Saber Cooperar 

• Publicação on-line trimestral onde contamos as histórias do cooperativismo brasileiro e 
internacional. 

 
Impulso Coop 

• Informativo quinzenal com conteúdos que apresentam os caminhos da inovação e da 
competitividade para as cooperativas. 

 
Panorama Coop 

• Reúne as análises do Sistema OCB sobre os cenários político, econômico e tributário, além 
de trazer as notícias do cooperativismo que foram destaque na semana. 

 
 
 
Cooperativismo nos Tribunais 

• A nossa newsletter quinzenal traz análises jurídicas, decisões importantes e informações 
relevantes sobre o nosso movimento no Poder Judiciário, além de conteúdos especiais das 
temáticas societária, tributária, proteção de dados e direito ambiental. 

 
Publicações Temáticas 

• Geramos conhecimento sobre e para o cooperativismo. Conheça os materiais disponíveis. 
 
 

Movimento Somos Coop. 

Somos o cooperativismo no Brasil - Um movimento criado para promover o coop junto à 



 

 

sociedade, explicando sua relevância e seus benefícios. 
 
O Coop faz muito e faz bem 

• Para levar o coop ainda mais longe, lançamos a nova onda da campanha SomosCoop com o 
Guga Kuerten. Queremos melhorar o entendimento sobre o cooperativismo e incentivar a 
escolha de produtos e serviços coop. 

 
Coop uma escolha consciente  

• O carimbo SomosCoop ajuda as pessoas a identificar produtos e serviços de cooperativas. 
Assim, podem escolher consumir de forma mais consciente. Afinal, o coop entrega 
qualidade, preço justo, responsabilidade socioambiental e promove o desenvolvimento das 
comunidades onde está inserido. 

 

 
VEM COM A GENTE - Nós somos a união de QUEM ACREDITA NO COOPERATIVISMO 
 

 

Considerações Finais:

Todos os conteúdos, bem como outros informativos técnico 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 

https://rio.coop/2021/06/14/publicado-informe-tecnico-sobre-lgpd/
mailto:jorgepecly@rio.coop
mailto:silviobruno@rio.coop
mailto:willianazevedo@rio.coop
mailto:thiagosartori@rio.coop
mailto:kennedycandido@rio.coop
mailto:lucasoliveira@rio.coop


 

 

Contate-nos: 
METROPOLITANA Todos os analistas (21) 2232-0133 monitoramento@rio.coop  

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

mailto:monitoramento@rio.coop

