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Objetivo 

Geral Promover a sustentabilidade do 

cooperativismo e das 

cooperativas brasileiras
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JovemCoop



Sustentabilidade do Cooperativismo

Sustentabilidade da Cooperativa

Longevidade Estratégia

• Compreender o negócio da 

Cooperativa

• Participar ativamente da 

Cooperativa

• Identificar a interface entre a 

atividade do cooperado e o 

negócio da Cooperativa

• Fortalecer a imagem da 

Cooperativa na Comunidade 

(enraizamento)

• Organização social e 

participação

• Mobilização e Liderança

• Governança e Sucessão

• Empreendedorismo e 

protagonismo cooperativista

• Representatividade política 

(cidadania)



Objetivos 

Específicos • Despertar a cultura da cooperação;

• Identificar e desenvolver habilidades para o 

exercício da liderança nos diversos espaços da 

cooperativa, inclusive para a sucessão;

• Promover a OQS com envolvimento dos jovens na 

atividade econômica da família (em especial no 

ramo agro) e na Cooperativa;

• Fortalecer a doutrina cooperativista;

• Promover o reconhecimento da relevância 

socioeconômica da Cooperativa junto aos atores 

com ela envolvidos e à comunidade;

• Promover o comportamento empreendedor e o 

protagonismo juvenil cooperativista;

• Proporcionar aos jovens experiências que 

contribuam para seu desenvolvimento integral
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Resultados esperados (para 

cooperativa)

• Sustentabilidade do quadro social:

• Retenção de cooperados ativos

• Proporcionar a inclusão de novos cooperados no quadro social das cooperativas

• Sustentabilidade dos conselhos eleitos;

• Propiciar a nucleação de jovens e demais públicos para fins de democratização

da participação nos debates e decisão da cooperativa;

• Desenvolvimento de projetos que agreguem inovação ou melhorias para as

cooperativas, com vinculação ao seu negócio;

• Propiciar a participação de jovens do Programa, como representantes em

assuntos relacionados à história e dinâmica da cooperativa e;

• Envolvimento e participação da família do cooperado na cooperativa

(enraizamento).



Resultados esperados (para o jovem)

• Propiciar a participação efetiva dos jovens nas discussões e decisões da

cooperativa;

• Propiciar o desenvolvimento dos conhecimentos do jovem sobre a cooperativa

por meio de estudos monitorados nos departamentos da cooperativa (não

pressupondo emprego, embora seja possível acontecer);

• Despertar no jovem o interesse pelo cooperativismo e propiciar sua vinculação

em cooperativas, além da participação no Programa;

• Propiciar a participação de jovens do Programa, como representantes da

cooperativa, em eventos cooperativistas;

• Propiciar o desenvolvimento integral do jovem (pessoal, social e profissional).



Resultados esperados (para o 

Sescoop)

• Ter o reconhecimento das cooperativas sobre relevância do Programa para o

aprimoramento do seu processo decisório;

• Propiciar a profissionalização da gestão do empreendimento visando sua

longevidade e sustentabilidade;

• Propiciar a participação de jovens do Programa, como representantes da

cooperativa, em eventos cooperativistas.



Papel dos atores do Programa:

Unidade Nacional

• Zelar pela identidade do Programa (diretrizes);

• Reuniões/encontros periódicos de coordenadores;

• Apoiar a capacitação dos instrutores/multiplicadores estaduais (inclusive definir

perfil);

• Criar metodologia de desenvolvimento e formação dos interlocutores das

cooperativas;

• Analisar, interpretar e propor ajustes no Programa.



Papel dos atores do Programa:

Unidades Estaduais do Sescoop

• Divulgação do Programa para as cooperativas;

• Levantamento de demanda;

• Coordenação Estadual do Programa (inclusive contratação de instrutores);

• Capacitação dos instrutores (manutenção);

• Sensibilização do Programa nas cooperativas;

• Estruturação das ações executivas do Programa no estado;

• Apoiar junto as cooperativas a seleção de jovens com perfil para o programa;

• Recursos financeiros e outros;

• Avaliação de resultados na cooperativa;

• Acompanhar o desenvolvimento do programa na cooperativa.



Papel do atores do Programa:

Cooperativas

• Disponibilizar informações (inclusive para avaliação, cadastro etc.);

• Estrutura (física e pessoal);

• Indicar o interlocutor da cooperativa (agente de desenvolvimento);

• Apropriar-se do Programa (coordenar e acompanhar o Programa);

• Definir objetivos (o que ela espera?);

• Comunicação para o seu público (interlocutor);

• Patrocinadora (dirigentes);

• Manter os dirigentes informados sobre o programa na cooperativa;

• Elaborar o manual de orientação do núcleo de jovens da cooperativa.



Fatores de sucesso do Programa:

• Motivação dos atores envolvidos;

• Sentimento de apropriação do Programa (cumplicidade) nos diversos níveis do 

Sescoop e das cooperativas;

• Cumprimento das responsabilidades nos diversos níveis;

• Garantir o cumprimento da identidade do programa (metodologia central, gestão 

padronizada e identidade visual);

• Garantir flexibilidade para adaptações estaduais sem perda da identidade do 

Programa;

• Unificação/convergência de processos;

• Garantir a disponibilidade de instrutores capacitados/qualificados;

• Dar publicidade aos resultados: valorização e fortalecimento.




