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GO!COOP – MARATONA DE INOVAÇÃO 

 

REGULAMENTO 

 

 

1 SOBRE O PROGRAMA 

 

1.1 O Programa denominado GO!COOP – MARATONA DE INOVAÇÃO, daqui em diante, 

simplesmente, “Programa”, é promovido pelo SINDICATO E ORGANIZAÇÃO DAS 

COOPERATIVAS BRASILEIRAS NO ESTADO DE GOIÁS – OCB/GO, pessoa jurídica de direito 

privado, que exerce atividade de entidade sindical representativa do segmento cooperativista 

no Estado de Goiás, com sede na Avenida Deputado Jamel Cecílio, Quadra C-9, Lote 10, n.º 

3.527, 2º e 3º andares do Edifício Goiás Cooperativo, Jardim Goiás, Goiânia - GO, CEP: 74.810-

100, inscrita no CNPJ/MF sob n.º 01.269.612/0001-47, doravante denominada simplesmente 

“OCB/GO”. 

 

1.2 O Programa é uma maratona focada em geração de ideias e soluções inovadoras 

direcionadas ao atendimento de diretrizes estratégicas do cooperativismo goiano. 

 

1.3 O programa visa a participação de colaboradores(as), conselheiros(as) e dirigentes de 

cooperativas goianas devidamente registradas junto à OCB/GO e seus termos e condições 

ficam estabelecidas neste Regulamento. 

 

1.4 Constituem objetivos do Programa: 

 

1.4.1 Estimular a criação e fomentar o aprofundamento das bases de uma cultura 

permanente com foco em inovação no Sistema Cooperativista Goiano; 

1.4.2 Conhecer ideias e soluções para os desafios propostos pela OCB/GO, conforme 

item 2, deste Regulamento, e; 

1.4.3 Fomentar a estruturação de ideias e soluções premiadas ou não neste Programa. 

Essa estruturação pode se dar com a incubação e desenvolvimento das ideias e 

soluções propostas apoiadas pela OCB/GO, no bojo de atuação da sua 

Coordenação de Inovação e Projetos Especiais e pode contar ainda com suporte 

de parcerias, cooperações técnicas e convênios firmados pela OCB/GO com outras 

instituições. 

 

1.5 Esse Programa não contempla modalidades de prêmios de sorte, tampouco obriga a 

OCB/GO a contratar qualquer das soluções e/ou apoiar financeiramente o desenvolvimento 

delas ou de ideias que surgirem no corpo do Programa. 

 

1.6 O Programa também não possui caráter comercial, não condiciona sua premiação a 

critérios alusivos à sorte e não objetiva, necessariamente, resultados financeiros para a 

OCB/GO, além de não vincular a participação de qualquer das partes à aquisição, uso e/ou 

compra de produtos ou de serviços pela OCB/GO e/ou por quaisquer das cooperativas 
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eventualmente beneficiadas. 

 

2 DESAFIOS, JULGAMENTO E BANCA AVALIADORA 

 

2.1 O Programa tem o objetivo de premiar ideias e soluções que, de forma inovadora, 

promovam um dos temas abaixo especificados: 

 

2.1.1 Mercado: promover maior inserção (market share) das cooperativas e do 

cooperativismo goiano no mercado; 

2.1.2 Governança e Gestão: aprimorar a governança e a gestão das cooperativas 

goianas, permitindo sua sustentabilidade, perenidade e crescimento; 

2.1.3 Intercooperação: estabelecer relações estratégicas entre cooperativas, bem 

como a construir parcerias com os demais setores da economia (público, privado 

e terceiro setor), visando o crescimento das partes envolvidas, e; 

2.1.4 Comunicação: aperfeiçoar a comunicação do cooperativismo, no sentido de 

divulgar a sua cultura e de promover os serviços e os produtos oferecidos pelas 

cooperativas. 

 

2.2 As ideias e soluções serão avaliadas conforme os critérios abaixo estabelecidos: 

 

2.2.1 Resolve uma “dor” do cooperativismo ou de uma cooperativa? 

2.2.2 Pode ser considerada inédita no cooperativismo goiano? 

2.2.3 Propõe de forma consistente ganhos em termos de competitividade e escala? 

2.2.4 Envolve como ponto central o uso de novas tecnologias? 

2.2.5 Considera a experiência do usuário cada vez mais digital? 

2.2.6 Considera aspectos relativos a sustentabilidade e impacto social? 

2.2.7 Envolve ou pode envolver práticas em termos de diversidade e fortalecimento da 

cultura cooperativista? 

2.2.8 É, à primeira vista, viável em termos de execução? 

 

2.3 O julgamento será realizado por uma banca formada por 5 (cinco) avaliadores(as), 

representando as áreas de Mercado, Governança e Gestão, Cooperativismo, Inovação e 

Comunicação. 

 

2.4 O julgamento das ideias/soluções é feito mediante atribuição de notas entre 1 (um) e 

5 (cinco) pontos, considerada a adequação a cada um dos critérios indicados no item anterior. 

Essa avaliação é feita por cada um dos membros da banca avaliadora e a média das notas é o 

que compõe o resultado. 

 

2.5 No caso de haver empate, a banca avaliadora detém a atribuição para determinar os 

ganhadores(as), com base nos critérios que entender pertinentes. 

 

2.6 A decisão da banca avaliadora é soberana e contra seu julgamento não cabe 

manifestação, contestação e/ou recurso. 
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3 PARTICIPANTES 

 

3.1 O Programa visa a participação de colaboradores(as) e dirigentes de cooperativas 

goianas registradas junto à OCB/GO, respeitadas as condições abaixo especificadas: 

 

3.1.1 No caso de participantes colaboradores(as) de cooperativas goianas, são 

admitidos(as) como tal aqueles(as) com contrato de trabalho vigente e firmado 

sob o regime previsto na Consolidação das Leis do Trabalho ou noutro regime, 

desde que em exclusividade, sem prejuízo de eventual legislação específica. Essa 

condição será confirmada junto à cooperativa indicada na inscrição e a não 

confirmação por parte da empregadora inviabiliza a validação da inscrição; 

 

3.1.2 Poderão participar colaboradores(as) que se encontrem com vínculo empregatício 

decorrente de contrato de experiência, contudo, para a execução dos prêmios 

previstos neste Regulamento, essa circunstância precisa necessariamente ter sido 

superada e o contrato de trabalho, ao tempo da execução dos prêmios, só é 

considerado válido quando em regime efetivo, com prazo indeterminado. 

 

3.1.3 No caso de participante que se declare conselheiro(a) / dirigente / diretor(a) 

executivo(a) de cooperativa goiana, a informação também será confirmada junto 

à cooperativa e somente dar-se-á por concretizada a inscrição com a prova de: a) 

nomeação estatutária e/ou assemblear no caso de dirigente não cooperado(a), 

ou; b) posse enquanto membro de Conselho Permanente na cooperativa. 

 

3.1.4 Para qualquer dos casos em que o(a) participante se enquadre, é necessário que 

esteja vinculado(a) à operação em Goiás, de cooperativa cuja matriz esteja 

estabelecida neste Estado ou de filial de cooperativa com registro em Goiás. 

 

4 DAS INSCRIÇÕES 

 

4.1 A participação no Programa é voluntária, estando habilitadas a participar as pessoas 

que se encontrem nos perfis especificados no item 2, deste Regulamento, além de: 

 

4.1.1 Ser pessoa física; 

4.1.2 Ter 18 anos ou mais, completos na data da inscrição; 

4.1.3 Estar regularmente inscrito no CPF; 

4.1.4 Realizar a inscrição no prazo indicado no item 5.1, deste Regulamento. 

4.1.5 Ter disponibilidade para realizar atividades e participar do Programa, conforme 

cronograma divulgado; 

4.1.6 Ter disponibilidade de apresentar a Solução para a Banca Avaliadora ao vivo; 

 

4.2 Os(as) participantes poderão se inscrever em qualquer dos 4 (quatro) desafios, por 

meio do preenchimento de formulário presente no link 
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http://www.inovacoop.coop.br/inscricao-gocoop. 

 

4.3 Cada inscrição compreende, além da escolha do desafio e do preenchimento do 

formulário, o envio de um vídeo de até 1 (um) minuto em que o time explica a ideia/projeto 

a ser apresentado no Programa, respeitando as especificações indicadas no formulário de 

inscrição (upload). 

 

4.4 Não há limite de inscrições por time, tampouco a participação de concorrente em 

mais de um time, ficando, contudo, impedido o gozo de premiação em duplicidade, nos 

termos do item 6.1.9, deste Regulamento. 

 

4.5 Caberá ao(à) participante providenciar os equipamentos para participar do Programa, 

tais como computadores/notebook ou dispositivos correlatos e acesso a uma rede de 

internet, pois o Programa acontecerá de forma 100% online. 

 

4.6 A inscrição deve se dar impreterivelmente durante o período de inscrições, exposto na 

página de internet citada no item 4.2 e deve seguir os passos lá mencionados. 

 

4.7 As inscrições serão feitas em trio, relacionando os dados das 3 (três) pessoas 

componentes de um mesmo time de participantes. 

 

4.8 A participação mediante inscrição no Programa implica aceitação incondicional de todo 

o conteúdo deste Regulamento, além da renúncia a qualquer questionamento sobre os 

critérios de julgamento adotados no Programa. A discordância em relação a qualquer 

condição aqui estabelecida, manifestada em qualquer etapa do Programa acarreta 

desclassificação imediata e a qualquer tempo, compreendendo ainda a renúncia automática 

a prêmio. 

 

4.9 A OCB/GO não se responsabiliza por inscrições que não sejam computadas por 

problemas técnicos de qualquer ordem que venham a ocorrer na transmissão dos dados. 

 

4.10 A OCB/GO reserva-se o direito de recusar a inscrição de qualquer interessado(a) que 

não se encontre nos perfis descritos neste Regulamento e/ou que não cumpra as obrigações 

aqui previstas, assim como outras eventualmente constantes de termos e instrumentos 

relativos à participação. 

 

5 CRONOGRAMA E FASES DO PROGRAMA 

 

5.1 O Programa está dividido em fases, abaixo identificadas: 

 

Fase Atividade Data 

1 
Abertura do prazo de inscrição 04/08/2021 

Encerramento do prazo de inscrição 22/09/2021 

http://www.inovacoop.coop.br/inscricao-gocoop
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2 Pré-seleção das inscrições 29/09/2021 

3 Realização das facilitações 04, 05 e 07/10/2021 

4 Pitch Day, banca e resultados 08/10/2021 

5 Desenvolvimento das ideias e soluções 03/11/2021 a 04/11/2022 

6 Execução da Viagem Técnica  2º Semestre de 2022 
 * Datas alteradas no dia 3 de setembro, pela OCB/GO.1 

5.1.1 A Fase 1, alusiva à inscrição no Programa, já especificada no item 4, deste 

Regulamento; 

 

5.1.2 A Fase 2, de pré-seleção, será feita mediante avaliação da OCB/GO, auxiliada por 

cooperativistas goianos de destaque, acerca dos vídeos enviados no ato da 

inscrição (vide item 4.3) e que seguirá os critérios abaixo definidos: 

 

I) Forma de comunicação; 

II) Alinhamento com o tema; 

III) Pertinência da ideia a ser apresentada; 

IV) Viabilidade no modelo de negócios cooperativista, e; 

V) Criatividade. 

 

5.1.3 Serão classificados 12 (doze) times para participarem do Programa, que 

submeterão suas ideias/soluções à análise e julgamento da banca avaliadora e 

que concorrerão aos prêmios dispostos no item 6, deste Regulamento. 

 

5.1.4 A Fase 3, que compreende as facilitações da OCB/GO para impulsionar a criação 

das ideias e soluções objeto do Programa, será realizada via interações por 

plataforma de videoconferência (Zoom ou similar) e os encontros ocorrerão nos 

dias 04, 05 e 07 de outubro de 20212, no período noturno, com conteúdo que 

poderá ser antecipado no site do Programa, acessível pelo link 

https://inovacoop.coop.br/. 

 

5.1.5 Os times serão conduzidos por uma equipe de facilitadores, que abordarão 

ferramentas e habilidades a serem usadas na criação e na formatação das ideias 

e soluções que cada qual apresentará à banca na Fase 4. 

 

5.1.6 Durante o decorrer do Programa e nas condições divulgadas pela OCB/GO, os 

times terão acesso a mentores com experiência e vivência em áreas de 

conhecimento e/ou atuação profissional correlatas aos temas dos desafios 

propostos. 

 

5.1.7 Os times aperfeiçoarão as ideias/soluções, de modo remoto, no período definido 

                                                           
1 Previsão alterada em 3 de setembro de 2021 pela OCB/GO. Datas originais eram: 05/09/2021 (encerramento do 
prazo de inscrição), 06/09/2021 (Pré-seleção das inscrições), 13, 15 e 16/09/2021 (Realização das facilitações), 
18/09/2021 (Pitch Day, banca e resultados) e 11/10/2021 a 10/10/2022 (Desenvolvimento das ideias e soluções). 
2 Previsão alterada em 3 de setembro de 2021 pela OCB/GO. Texto original: “13, 15 e 16 de setembro de 2021”. 

https://inovacoop.coop.br/
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na programação prevista neste Regulamento; 

 

5.1.8 A Fase 4, alusiva ao Pitch Day, compreende a apresentação das ideias e soluções 

pelos(as) inscritos(as) e sua respectiva avaliação pela banca já mencionada em 

termos de formação e atribuições nos itens 2.2 a 2.6, deste Regulamento. 

 

5.1.9 A apresentação das soluções será realizada no dia 08 de outubro de 2021, das 

8h30 às 12h3, também em ambiente digital, via plataforma de videoconferência 

(Zoom ou similar) e a ordem das apresentações será definida pela OCB/GO e 

comunicada aos times no último encontro compreendido na fase 3, ou seja, no dia 07 

de outubro de 20214. 

 

5.1.10 A apresentação será realizada por apenas 1(um/uma) dos(as) participantes do 

time e será avaliada conforme sua adequação aos critérios estabelecidos no item 

2.2, deste Regulamento e na forma disposta nos itens 2.3 a 2.6, também deste 

Regulamento. A escolha do(a) participante que fará a apresentação será feita pelo 

próprio time, a seu exclusivo critério. 

 

5.1.11 A duração máxima da apresentação é de 5 (cinco) minutos e deve abordar, no 

mínimo, o desafio escolhido, a ideia/solução gerada e sua aplicação para resolver 

o desafio proposto; outras informações e dados que venham a compor a 

apresentação podem sensibilizar os membros da banca avaliadora e sua inserção, 

respeitadas as condições deste Regulamento, é positiva para o time. 

 

5.1.12 Após a apresentação, a banca terá até 5 (cinco) minutos para debater com o(a) 

representante do time que a tiver apresentado. Nesse prazo, que pode ou não 

ser utilizado pelos membros da banca, caberá ao(à) representante do time apenas 

responder aos questionamentos e provocações, mas, em hipótese alguma, 

poderá essa oportunidade ser utilizada como tempo complementar à 

apresentação propriamente dita. 

 

5.1.13 30 (trinta) minutos após realizada a apresentação e na mesma sala de 

videoconferência, o julgamento da banca avaliadora será divulgado aos times e 

participantes, ao que seguirá definição dos times ganhadores e a entrega dos 

prêmios. 

 

5.1.14 O resultado será divulgado apenas quanto à classificação final dos times 

concorrentes, mas é resguardado a qualquer participante o direito a acessar as 

métricas de avaliação e as notas atribuídas pela banca a todas as ideias/soluções 

avaliadas. 

 

                                                           
3 Previsão alterada em 3 de setembro de 2021 pela OCB/GO. Texto original: “18 de setembro de 2021” 
4 Previsão alterada em 3 de setembro de 2021 pela OCB/GO. Texto original: “16 de setembro de 2021” 
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5.1.15 A Fase 5, referente à incubação e desenvolvimento das ideias e soluções 

apresentadas, está voltada, preferencialmente, aos times ganhadores nos termos 

do Item 6, deste Regulamento. Essa incubação será coordenada pela OCB/GO e 

poderá contar com apoio de instituições parceiras a fim de dar condições ao seu 

desenvolvimento e aplicação no âmbito do Sistema Cooperativista Goiano. 

 

5.1.16 Os termos da incubação serão objeto de contrato próprio, a ser pactuado entre 

OCB/GO e os(as) participantes de cada time ganhador, prevendo no mínimo, 

objeto, obrigações de cada parte, prazo de vigência e cronograma de execução. 

Outras cláusulas e condições podem ser estabelecidas pela OCB/GO no tempo da 

celebração do contrato. 

 

5.1.17 Após o período de incubação e desenvolvimento das ideias e soluções, os times 

ganhadores farão jus à segunda parte da premiação do Programa, tratada no item 

6 deste Regulamento e que corresponde à Fase 6. 

 

5.1.18 Os links de acesso às salas de videoconferência necessárias à realização das Fases 

3 e 4 serão disponibilizados pela OCB/GO no site do Programa, pelo link 

https://inovacoop.coop.br/, assim como enviadas aos times via aplicativos de 

mensagens. 

 

5.1.19 O cronograma disposto no item 5.1 pode ser alterado pela OCB/GO a seu 

exclusivo critério, sendo reservado aos times e participantes o direito de serem 

comunicados antecipadamente. 

 

6 PREMIAÇÃO 

 

6.1 A premiação do Programa será concedida aos 4 (quatro) times melhor posicionados 

na classificação final e compreende duas partes: 

 

6.1.1 A primeira parte é composta da possibilidade de incubação e desenvolvimento 

da ideia/solução ganhadora com o apoio da OCB/GO, o que pode envolver a 

utilização de espaço físico, rede de contatos, aproveitamento de parcerias e 

acesso a dados estatísticos e estratégicos do cooperativismo goiano, além de 

auxílio na validação da ideia/solução e a potencialidade de acesso a mercado. 

 

6.1.2 A incubação e desenvolvimento aqui tratados terão duração de até 12 (doze) 

meses, a contar do dia 03 de novembro de 20215, podendo cessar anteriormente, 

a exclusivo critério da OCB/GO, desde que motivada e comunicada a cessação por 

escrito aos(às) ganhadores(as).  

 

6.1.3 A segunda parte da premiação corresponde à visita técnica ao Vale do Silício, no 

                                                           
5 Previsão alterada em 3 de setembro de 2021 pela OCB/GO. Texto original: “11 de outubro de 2021” 

https://inovacoop.coop.br/
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Estado da Califórnia, Estados Unidos da América. Essa visita será realizada 

pelos(as) três participantes de cada time ganhador e ocorrerá segundo as 

condições abaixo especificadas: 

 

I) A execução da visita técnica está prevista para o segundo 

semestre de 2022; 

II) O cronograma, conteúdo e condições da visita técnica será 

pormenorizado com os(as) ganhadores(as) no primeiro semestre 

de 2022; 

III) A OCB/GO apresentará ao Serviço Nacional de Aprendizagem do 

Cooperativismo no Estado de Goiás – SESCOOP/GO, projeto de 

formação profissional visando a execução da visita técnica, que 

correrá sob responsabilidade desse parceiro e será considerada 

um evento centralizado; 

IV) Documentos como passaporte e procedimentos como visto são 

de única e inteira responsabilidade dos(as) participantes e não 

envolvem qualquer tipo de custeio por parte da OCB/GO e/ou de 

seus parceiros; 

V) Os custos com passagens aéreas e hospedagem dos(as) 

ganhadores(as) serão suportados pela OCB/GO e/ou por seus 

parceiros, nos limites de atuação finalística de cada qual; 

VI) Os(As) participantes não terão direito a definir data da visita, 

assim como qualquer peculiaridade quanto aos deslocamentos 

terrestres e/ou aéreos que não forem por si custeados. O mesmo 

vale para as questões alusivas à hospedagem; 

VII) As despesas não abrangidas na premiação, conforme inciso V, 

acima, poderão ser custeadas, mediante disponibilidade de 

recursos, pela cooperativa de origem do participante, por 

patrocinadores do Programa ou pelos(as) próprios(as) 

participantes. 

VIII) Para fazerem parte da delegação que fará a visita técnica, os(as) 

participantes têm de se encontrar nos perfis destacados no item 

3, deste Regulamento durante todo o ano de 2022 e 

especialmente no período definido para a realização da visita 

técnica; 

IX) Os(As) participantes deverão estar vacinados conforme a 

autoridade estrangeira eventualmente exija. Da mesma forma, 

devem estar com as obrigações eleitorais e militares quitadas, 

bem como não ter contra si qualquer impedimento jurídico que 

os(as) impeçam de viajar, além de concordar em seguir as 

orientações e roteiros de viagem definidos pela OCB/GO e/ou por 

seus parceiros na organização e execução da visita técnica; 

X) Os(As) participantes deverão obter autorização de sua 

cooperativa de origem para participarem da Visita Técnica e essa 
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autorização deve ser formalizada à OCB/GO. 

XI) Os(As) participantes estão e estarão obrigados(as) a manterem 

decoro e a se apresentarem de forma a fortalecer e fazer respeitar 

a imagem do cooperativismo goiano durante a execução da visita 

técnica e no caso de se portarem em desacordo com essa 

disposição, estarão sujeitos(as), a exclusivo critério da OCB/GO, à 

eliminação do Programa e reembolso das despesas realizadas pela 

OCB/GO e/ou por seus parceiros; 

XII) O mesmo pode ocorrer com participante que se indispuser a 

colaborar com a OCB/GO sempre que convocado(a) e desde que 

a convocação esteja relacionada a essa ou a qualquer das outras 

fases do Programa; 

XIII) O(a) participante que não fornecer dados e documentos 

solicitados pela OCB/GO e/ou por seus parceiros para a 

viabilização dessa e de qualquer das fases do Programa também 

está sujeito(a) à eliminação, e; 

XIV) Resguardadas as condições previstas neste Regulamento, assim 

como casos considerados fortuitos e/ou de força maior, no caso 

de a OCB/GO não conclamar os(as) ganhadores(as) a executar a 

premiação, caduca o direito dos(as) participantes a reclamarem 

seu prêmio no prazo de 180 (cento e oitenta) dias. 

 

6.1.4 Os prêmios do Programa são pessoais e intransferíveis, não podem ser, nem 

serão, em hipótese alguma convertidos total ou parcialmente em dinheiro ou 

pagamento de qualquer natureza. 

 

6.1.5 Por serem personalíssimos, os direitos decorrentes dos prêmios, assim como o 

seu gozo propriamente considerado, somente podem ser titularizados pelo(a) 

ganhador(a), não sendo passíveis de entrega ou transmissão a espólio ou 

herdeiro(a). 

 

6.1.6 Será possível a substituição de um ou mais participantes da delegação que fará a 

visita técnica (segunda parte da premiação), em face de impedimento, 

desistência ou outra circunstância que o(s) impeça(m) de exercer tal direito. 

 

6.1.7 Para efeito de preenchimento de vagas nos termos do item anterior, serão 

considerados como participantes substitutos(as), os membros dos times 

participantes do Programa, conforme sua ordem de classificação. 

 

6.1.8 Havendo vagas para que seja exercido o direito mencionado nos itens 6.1.6 e 

6.1.7, o time do qual seja(m) parte os(as) substitutos(as) deverá escolher entre si, 

a seu próprio critério, qual(is) participante(s) comporão a delegação. 

 

6.1.9 Caso um(a) mesmo participante esteja entre os membros de mais de um time 
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ganhador, ele(a) poderá gozar a segunda parte da premiação apenas uma vez, 

cedendo sua vaga conquistada no(s) outro(s) time(s) de que for membro a 

participante substituto(a), conforme itens 6.1.6 e 6.1.7. 

 

7 ELIMINAÇÃO 

 

7.1 Além de outras previstas neste Regulamento e/ou objeto de advertência prévia por 

parte da OCB/GO, as seguintes condutas levam à eliminação do(a) participante e/ou do time 

de que seja parte, a exclusivo critério da OCB/GO: 

 

7.1.1 Ausência de comprometimento com os objetivos, fases e condições do Programa; 

7.1.2 Não cumprimento de prazos fixados neste Regulamento, assim como e 

especialmente o não comparecimento aos encontros programados; 

7.1.3 Apresentação de qualquer informação inverídica ou que descumpra o previsto 

neste Regulamento; 

7.1.4 Apresentação de ideia/solução que não esteja de acordo com os desafios e com 

este Regulamento; 

7.1.5 Incompatibilidade com o perfil do Programa, e/ou; 

7.1.6 Conduta inadequada, de acordo com os valores da OCB/GO. 

 

8 PROPRIEDADE INTELECTUAL E CONFIDENCIALIDADE 

 

8.1 As ideias/soluções apresentadas deverão ser resultado da criação intelectual dos(as) 

participantes, não sendo aceitas cópias (totais ou parciais) de soluções de terceiros. Na 

hipótese de violação de direito de terceiros, os(as) participantes do respectivo time são os 

únicos responsáveis por eventual reparação, ficando obrigados(as) ainda a tomarem as 

providências necessárias para eximir a OCB/GO de eventual responsabilização, assim como e 

especialmente de quaisquer reclamações ou ações movidas, ressarcindo todo e qualquer 

valor eventualmente gasto pela OCB/GO, incluindo honorários advocatícios, custas e 

despesas processuais ou não. 

 

8.2 Qualquer ideia/solução que viole a propriedade de terceiros ou que manifeste 

conteúdo impróprio será automaticamente desclassificada, assim como qualquer 

ideia/solução que sugira ou encoraje atividade ilegal ou divulgação de informações que não 

possam ser transmitidas, por razões legais ou contratuais. 

 

8.3 Os(As) participantes não farão qualquer cessão de propriedade intelectual de suas 

ideias/soluções ao longo do Programa, à exceção de casos expressa e formalmente 

autorizados pela OCB/GO. 

 

8.4 Serão consideradas Informações Confidenciais: 

 

8.4.1 Informações por escrito, contidas em arquivos físicos e eletrônicos ou 

verbalmente transmitidas, obtidas em reuniões com a OCB/GO e/ou outras 
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partes envolvidas no Programa, incluindo documentos, relatórios, arquivos; 

informações derivadas, decorrentes ou relacionadas às Informações 

Confidenciais, recebidas na forma deste Regulamento; 

 

8.4.2 Informações de terceiros, sujeitas a dever de sigilo por sua parte, e; 

 

8.4.3 Toda e qualquer informação referente à OCB/GO e às Cooperativas beneficiadas 

por ventura acessada no curso do Programa. 

 

9 COLABORAÇÃO PARA MÍDIA E CESSÃO DE DIREITOS 

 

9.1 Os(as) participantes, ao se inscreverem no Programa, autorizam, sem qualquer ônus 

ou obrigação, o uso de sua imagem, nome, voz e informações sobre os resultados dos 

desafios à OCB/GO, para veiculação pública, sem qualquer restrição ao formato e/ou mídia, 

sem nenhum ônus ou obrigação, por tempo e território indeterminado, com o único objetivo 

de divulgação do Programa, da própria OCB/GO, do Sistema OCB/GO e do cooperativismo. 

 

9.2 Pela autorização acima especificada, fica estendido à OCB-GO o direito à marcação dos 

perfis dos(as) participantes do Programa em publicações em redes sociais, 

independentemente de comunicação prévia e vedada a indisposição pública por qualquer 

motivo, sobretudo nas decorrências das próprias postagens (comentários, desmarcação, 

bloqueio e medidas assemelhadas). 

 

9.3 Os(as) participantes deverão estar disponíveis para o relacionamento com a mídia e 

canais de comunicação e deverão ceder, sem custos, entrevistas para as quais eventualmente 

sejam convidados(as), com o objetivo de divulgação do Programa e/ou de seus resultados. 

 

9.4 O descumprimento ao disposto nos itens 9.1 e 9.2 pelos(as) participantes, além de ser 

condição de imediata eliminação, não apenas impede, mas potencializa o direito de a 

OCB/GO buscar reparação por eventuais danos à sua imagem, honra e outros bens e direitos 

materiais e imateriais eventualmente atingidos por ação ou omissão, intencional ou não, que 

seja direcionada a si ou a parceiro envolvido no Programa. 

 

10 CONDIÇÕES GERAIS 

 

10.1 Além de outras previstas neste Regulamento, são condições gerais as seguintes: 

 

10.1.1 O atendimento a solicitações, dúvidas, esclarecimentos, assim como o 

recebimento de sugestões à OCB/GO ocorre via contato com a equipe 

organizadora do Programa, pelo link https://inovacoop.coop.br/contato e/ou 

pelo e-mail falecom@inovacoop.coop.br. 

 

10.1.2 A OCB/GO poderá, a qualquer momento, realizar alterações no presente 

Regulamento, caso entenda necessário e não fica obrigada a comunicar tais 

https://inovacoop.coop.br/contato
mailto:falecom@inovacoop.coop.br
falecom@inovacoop.coop.br
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modificações. Os(as) participantes, por outro lado, ficam obrigados(as) a 

acessarem e se atualizarem quanto ao disposto neste Regulamento sempre que 

lhes aprouver. 

 

10.1.3 Surgindo divergências quanto à interpretação deste Regulamento, quanto à 

execução das obrigações dele decorrentes ou constatando-se nele a existência de 

lacunas, o corpo técnico da OCB/GO, responsável pelo Programa, solucionará tais 

divergências, de acordo com os princípios da boa-fé, equidade e razoabilidade. 

 

10.1.4 Os(as) participantes concordam que não deverão, sem o consentimento prévio e 

escrito da OCB/GO, usar os nomes e marcas do “Sistema” ou de qualquer outra 

marca de propriedade da OCB/GO para fins de publicidade própria ou para 

qualquer outra finalidade, sob pena de eliminação da sua participação no 

Programa, além da adoção das medidas judiciais cabíveis. É exceção a essa 

disposição o uso da marca e a marcação em redes sociais, desde que a menção 

seja positiva e que tenha como objetivo promover a OCB/GO. 

 

10.1.5 Para o desenvolvimento das ideias/soluções e efetiva participação no Programa, 

os(as) participantes deverão dispor dos recursos tecnológicos necessários, tais 

como computadores pessoais com acesso à internet, sendo de sua inteira 

responsabilidade todas as providências neste sentido. 

 

10.1.6 Assim como acontece em relação às decisões da banca julgadora (vide item 2.6), 

também contra decisões tomadas e atitudes praticadas pela OCB/GO no curso e 

após o Programa, não há direito a manifestação, contestação e/ou recurso. 

 

10.1.7 No que couber, aplica-se ao Programa e às tratativas dele decorrentes, as 

disposições da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei 13.709/2018) 

(“LGPD”). 

 

10.1.8 Os dados pessoais coletados e/ou tratados pela OCB/GO serão utilizados única e 

exclusivamente para composição de documentação do processo administrativo 

eventualmente criado para acompanhamento e prestação de contas do Programa 

e para divulgações de notícias, produtos e serviços do Sistema OCB/GO, com 

opção de descadastramento pelo(a) usuário(a) nas comunicações que vier a 

receber. 

 

10.1.9 Caso a OCB/GO deixe de exigir o cumprimento de alguma das obrigações aqui 

determinadas e/ou aja de forma diversa da aqui prevista, por mais benéfica que 

seja aos(às) participantes, esta ação/atitude representa mera liberalidade, que 

não se constitui em novação, alteração, aditivo ou outra alteração qualquer dos 

termos deste Regulamento, mantendo-se, portanto, hígidas e válidas suas 

disposições. 
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10.1.10 A despeito de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, fica eleito o foro da 

Comarca de Goiânia/GO para dirimir eventuais desacordos entre as partes no que 

se refiram a este Regulamento e/ou ao Programa de que trata. 


