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Número de turmas planejadas

Número de participantes planejados

Carga horária planejada

CentralizadosPlanejamento 2022 Descentralizados Total

25

7.007

4.057

51.358

4.082

58.365

50.772

R$ 32.192.346,00

103.237

R$ 29.891.171,00

154.009

R$ 62.083.517,00

CENTRALIZADOS DESCENTRALIZADOS

Valor planejado em Projetos 
Centralizados e Descentralizados
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PLANEJAMENTO SESCOOP/RS 2022
O Planejamento Sescoop/RS 2022 contempla ações de Formação Profissional, 
Promoção Social e Monitoramento que visam promover o desenvolvimento 
sustentável das cooperativas gaúchas. Foram orçados R$ 62.083.517,00 para apoiar a 
realização de Projetos Centralizados e apoio a Projetos Descentralizados, que serão 
executados por meio do Sistema de Gestão de Desenvolvimento Humano (GDH).

São os projetos em que o Sescoop/RS se 
responsabiliza por todo planejamento, execução 

e prestação de contas. Têm como objetivo 
atender demandas de viés coletivo, ou seja, que 

atendam várias cooperativas.

São os projetos apoiados pelo Sescoop/RS que 
visam atender necessidades mais específicas de 

cada cooperativa. Aqui é a cooperativa que se 
responsabiliza pelo planejamento, execução 

e prestação de contas.

+ 4 mil  turmas 
planejadas

+ 154 mil  participantes 
planejados

+ R$ 62 milhões em 
projetos planejados

https://www.somos.coop.br/
https://www.facebook.com/Ocergs.SescoopRS
https://twitter.com/OcergsSescoopRS
http://www.sescooprs.coop.br/
https://www.youtube.com/SescoopRSOficial
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PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO DAS 
COOPERATIVAS (PDGC) - CENÁRIO EM 03/11/2021

24 coops agropecuárias

6 coops de Infraestrutura

4 coops de Transporte

2 coops de Consumo

11 coops de Trabalho, 
Produção de Bens e Serviços

44 coops de Crédito

35 coops de Saúde

COOPS INSCRITAS POR RAMO

Para saber mais sobre o 
PDGC acesse https://pdgc.
somoscooperativismo.coop.br. 

126 coops
inscritas

118 coops com 
autoavaliação 

f inalizada

COOPS INSCRITAS POR NÍVEL

94 coops - Primeiros Passos

20 coops - Compromisso

12 coops - Rumo à Excelência

74,6%

15,9%

9,5%

https://www.somos.coop.br/
https://www.facebook.com/Ocergs.SescoopRS
https://twitter.com/OcergsSescoopRS
http://www.sescooprs.coop.br/
https://www.youtube.com/SescoopRSOficial
https://pdgc.somoscooperativismo.coop.br
https://pdgc.somoscooperativismo.coop.br
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1.853 aprendizes 
em turmas 

remotas

2.613 
aprendizes

160 aprendizes 
em turmas 
presenciais

20 aprendizes 
PCDs em turmas 

suspensas 

1.012 marmitas 
entregues

300 cachorros-
quentes

300 
brinquedos

1.536 quilos de 
alimentos doados
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REFORMA ESTATUTÁRIA DA 
OCERGS
A Ocergs, por meio da representação político-
institucional, não mede esforços 
para promover ambiente favorável 
para o desenvolvimento das 
cooperativas gaúchas. E umas 
das novidades é que a diretoria 
da entidade estabeleceu a criação 
de um Comitê Jurídico, coordenado pelo gerente 
jurídico do Sistema Ocergs, Mario De Conto, para 
deliberar sobre o projeto da Reforma Estatutária.

CAMPANHA ARRECADA MAIS 
DE 1 TONELADA DE ALIMENTOS
A campanha de endomarketing Solidômetro 
atingiu  no mês de outubro 1.536 quilos de ali-
mentos arrecadados. 
As doações contem-
plaram a Associação 
Beneficente O Bom 
Samaritano (ABOBS) 
e famílias carentes da 
comunidade da Lom-
ba do Pinheiro, na zona 
leste de Porto Alegre. No dia 16 de outubro, um 
grupo de voluntários do Sistema Ocergs reali-
zou a entrega de 300 cachorros-quentes e 300 
brinquedos, na ação do projeto Marmita Coop, 
alusiva ao Dia das Crianças. 

As ações sociais realizadas 
pelo Sistema Ocergs integram 
o Dia de Cooperar 2021.

CAPACITAÇÃO DE JOVENS
O número de jovens atendidos pelo Programa 
Aprendiz Cooperativo até início de novembro 
chegou a 2.613. 

https://www.somos.coop.br/
https://www.facebook.com/Ocergs.SescoopRS
https://twitter.com/OcergsSescoopRS
https://diac.somoscooperativismo.coop.br/dia-c
http://www.sescooprs.coop.br/
https://www.youtube.com/SescoopRSOficial
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PESQUISAS DA ESCOOP FINANCIADAS PELO CNPQ 2018-2021

PLATAFORMA

INOVAÇÃO

DESEMPENHO

Cooperativas de Plataforma e Ambiente Jurídico

A pesquisa analisou os fatores impulsionadores e restritivos ao 
desenvolvimento do Cooperativismo de Plataforma no ordenamento jurídico 

brasileiro, e propôs medidas para o seu desenvolvimento. 
Acesse https://bit.ly/30blcMu e saiba mais.  

A pesquisa construiu o Coop Innovation Framework, um modelo de diagnóstico e 
de gestão da inovação em cooperativas a partir da identidade cooperativista 

como resultado de aplicações do modelo em várias cooperativas, contemplando 
os ramos: Infraestrutura, Agropecuário, Crédito, Saúde e Transporte. Acesse 
https://bit.ly/3wwfsJe para saber mais sobre o projeto de pesquisa.

A pesquisa analisou os indicadores econômico-financeiros tidos como relevantes 
para a tomada de decisão dos gestores das cooperativas, discutiu suas 

limitações e propôs possíveis melhorias. Quer saber mais sobre esse projeto de 
pesquisa financiado pelo CNPq? Então acesse https://bit.ly/3BTAYZr.

Sistema de Inovação para Cooperativas

Avaliação de desempenho econômico-financeiro para sociedades cooperativas sob a 
perspectiva da utilidade para tomada de decisão

https://www.somos.coop.br/
https://www.facebook.com/Ocergs.SescoopRS
https://twitter.com/OcergsSescoopRS
http://www.sescooprs.coop.br/
https://www.youtube.com/SescoopRSOficial
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CONHEÇA AS NEWSLETTERS DO SISTEMA OCB

FIQUE POR DENTRO DAS NOVIDADES 
DO SISTEMA OCERGS-SESCOOP/RS

O Boletim Informativo do Sistema Ocergs é mais um canal de Comunicação que busca a 
transparência de atuação do Sistema em prol do desenvolvimento de boas práticas de gestão e 
governança das cooperativas. Caso tenha dúvida ou queira compartilhar alguma informação ou 
comentário envie e-mail para imprensa @ocergs.coop.br.

Newsletter semanal que reúne 
em um mesmo espaço as análises 

sobre os cenários político, 
econômico e tributário, além 
das notícias do cooperativismo 
que foram destaque na semana. 

Uma oportunidade para 
acompanhar tudo isso de perto 
e usar os conteúdos em decisões 

estratégicas.

Nosso movimento conta com uma 
plataforma de inovação própria, 
com conteúdos segmentados 
e que apontam caminhos para 
as coops inovarem. E para levar 
esses conteúdos atualizados 

direto para a sua caixa de entrada, 
o Sistema OCB criou a InovaCoop 
News. Uma newsletter quinzenal 
que traz as novidades sobre 
inovação e cooperativismo.

A newsletter quinzenal feita 
especialmente para compartilhar 

histórias inspiradoras do 
cooperativismo e te manter 

atualizado sobre o que as coops 
têm feito de melhor Brasil afora. 
Histórias que fazem parte do blog 
SomosCoop e da revista Saber 

Cooperar.

O Sistema OCB tem conteúdo para todos os gostos cooperativistas! São diferentes assuntos, com três 
newsletters que levam temas interessantes e importantes diretamente para a sua caixa de entrada. 

Edições anteriores Conheça o InovaCoop Acesse o blog

https://www.somos.coop.br/
https://www.facebook.com/Ocergs.SescoopRS
https://twitter.com/OcergsSescoopRS
http://www.sescooprs.coop.br/
https://www.youtube.com/SescoopRSOficial
https://materiais.somoscooperativismo.coop.br/analises-anteriores
https://inova.coop.br/
https://www.somos.coop.br/nossas-historias/

