Rio de Janeiro, 29 de agosto de 2019.

Prezado (a) Dirigente de Cooperativa,

Em atenção ao Planejamento do SESCOOP/RJ para o ano de 2019, demandado pelo
SESCOOP/Nacional, que propõe o encaminhamento da previsão do orçamento para o ano de
2019 até a primeira quinzena de outubro, após ser aprovado pelo Conselho de Administração
deste SESCOOP/RJ, vimos apresentar o direcionamento e a perspectiva do SESCOOP/RJ
conforme as diretrizes no SESCOOP/ Nacional, para o próximo ano da seguinte forma:
“Nosso negócio é pensar hoje o futuro do Cooperativismo. Há vinte anos, o SESCOOP
acompanha de perto as cooperativas brasileiras para oferecer soluções para a sustentabilidade
no negócio. (...)”
Nossa Missão é Promover a cultura cooperativista e o aperfeiçoamento da gestão
para o desenvolvimento das cooperativas brasileiras.
Sendo assim, pedimos a colaboração de vossa senhoria nos apresentando suas
sugestões no preenchimento do formulário que segue anexado, para que possamos fechar
a proposta dentro do prazo exigido pelo SESCOOP Nacional.
Nosso Mapa Estratégico propõe o que queremos para os próximos dez anos. Pela
primeira vez, o cooperativismo brasileiro tem um Mapa Estratégico que organiza nossos
sonhos para o futuro e os caminhos para torná-los realidade.
Desta forma, a atuação do SESCOOP em cada região contribuirá para a autogestão da
sua cooperativa, garantindo maior competitividade e, principalmente, o atendimento aos
interesses dos cooperados. Sempre com foco no desenvolvimento humano como centro do
trabalho a ser realizado pelo SESCOOP. Com base na realidade da sua cooperativa,
identificando junto com você quais são as melhores soluções. Ganhando o cooperado, a
cooperativa e o colaborador. Trabalhamos em três áreas para transformarmos os ideais
cooperativistas em atitudes: Monitoramento e Desenvolvimento das Cooperativas, Formação
Profissional e Promoção Social dos cooperados e suas comunidades.
Assim apresentamos nossas ações para apoiar as cooperativas em seus objetivos
econômicos e sociais.
MONITORAMENTO
Conjunto de atividades integradas de diagnóstico e acompanhamento da identidade, da
governança, da gestão e do desempenho para subsidiar o planejamento das ações que visem
ao desenvolvimento sustentável das cooperativas.

FORMAÇÃO PROFISSIONAL
Conjunto de atividades que visam a desenvolver conhecimentos, habilidades e atitudes
necessárias à qualificação profissional e ao desenvolvimento humano, contribuindo para o
desenvolvimento sustentável das cooperativas.

PROMOÇÃO SOCIAL
Conjunto integrado de ações com enfoque educativo para promover a cultura da cooperação,
o bem-estar e a qualidade de vida das pessoas, contribuindo para o desenvolvimento
sustentável das cooperativas e, consequentemente, de suas comunidades.

Dessa forma, a contribuição do SESCOOP/RJ para o desenvolvimento organizacional das
cooperativas é sustentada por meio de três entregas (diagnóstico, conhecimento,
desenvolvimento humano), integradas e inter-relacionadas, conforme imagem abaixo:

*Sendo assim, para que possamos atendê-los é essencial que preencham o formulário.
Cordialmente enviamos,
Saudações Cooperativistas!

Vinicius de Oliveira Mesquita
Presidente do Sistema OCB/RJ-Sescoop/RJ

