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1 - Apresentação 
 

Este Relatório de Gestão está estruturado em 9 (nove) capítulos, já descritos no sumário, 

incluindo os apêndices. Como parte integrante da prestação de contas, a descrição dos 

objetivos atingidos no exercício das atividades da área meio e fim com principais ações 

desenvolvidas com as licitações e contratos, os valores das transferências realizadas, as 

receitas, despesas e remunerações pagas aos empregados no exercício de 2018. 

O documento evidencia os princípios e os valores que conduzem a atuação do Sescoop/PR, 

bem como suas estratégias e compromissos perante seus diversos públicos de relacionamento. 

Como principais realizações da unidade no exercício de 2018, destacam-se os programas e  

projetos  finalísticos  do Sescoop/PR que foram estruturados no sentido de viabilizar a 

organização, administração e monitoramento, execução da formação e capacitação 

profissional dos empregados de cooperativas, cooperados e de seus familiares alinhados ao 

planejamento e plano de trabalho.  

Foram realizados em 2018, 8.898 eventos de formação profissional, contando com 251 mil 

participações e investimento de R$ 45,7 milhões, voltados para profissionalização e 

destinados a dirigentes, gestores, empregados e cooperados das cooperativas paranaenses. 

O Sescoop/PR atua com educação corporativa, viabilizando treinamentos para os 

colaboradores, cursos técnicos e de nível superior graduação e pós-graduação: especialização, 

mestrado e doutorado. 

As atividades de promoção social são voltadas para a estruturação de processos educativos e 

participativos, que buscam a integração e bem-estar dos trabalhadores, cooperados e seus 

familiares, promovendo ações para a melhoria da qualidade de vida, com atividades 

relacionadas à educação, saúde, lazer, meio ambiente, esportes, cultura e integração social do 

público-alvo. A fidelização dos cooperados também é um dos objetivos das ações de 

promoção social. 

Em 2018, foram realizados 1.988 eventos de promoção social em seus diversos temas, 

contando com mais de 72 mil participações. 

O Monitoramento tem como objetivo manter a qualidade da gestão das cooperativas, sua 

credibilidade perante terceiros, transparência frente ao quadro social e, principalmente, 

garantir a continuidade da cooperativa, cumprindo seus objetivos sociais. 

Com a utilização de informações e dados contábeis, operacionais, de recursos humanos, 

sociais e estratégicos (projeções), é possível a elaboração de cenários para o acompanhamento 

das cooperativas, de forma individualizada. Os dados dão origem aos cenários consolidados 

que permitem o benchmarking no sistema cooperativo paranaense. 

As informações geradas também dão suporte ao plano estratégico do Sistema Ocepar, bem 

como a outros projetos e ao planejamento estratégico do sistema cooperativista, o PRC100. 

A alimentação e extração das informações ocorrem por meio de um sistema denominado 

Sistema AutoGestão – Sistema de Análise e Monitoramento de Cooperativas, utilizado via 

internet e acessível a todas as cooperativas. Em 2018, a base de dados também passou a 

alimentar uma ferramenta de Business Inteligence - BI, que permite agilidade e segurança na 

extração de informações. 
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O ano de 2018 foi desafiador. Um fator que influencio no desempenho das atividades do 

Sescoop/PR foi a paralisação do transporte rodoviário, em maio, ocasionando o cancelamento 

de cursos, eventos e palestras. 

Mesmo neste cenário de dificuldades, o cooperativismo paranaense manteve firme a estratégia 

de desenvolvimento, com planejamento e investimentos para atender as demandas dos 

mercados, evidenciando o seu grau de profissionalização, inovação e modernização da gestão. 

Por isso, cresceu estimados 18,78%, para R$ 83,5 bilhões. 

Apesar de todas essas adversidades, o cooperativismo paranaense continuou acreditando que, 

com muito trabalho e profissionalismo, é possível crescer de forma consistente, mesmo num 

momento de dificuldade. 

Ressalta-se que o Sescoop/PR não realizou execução física ou financeira de ações da L.O.A – 

Lei Orçamentária Anual e não possui servidores inativos e pensionistas no seu Quadro de 

Pessoal, de modo que tais informações não constam no presente Relatório de Gestão. 
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2 - Visão geral da unidade prestadora de contas 

2.1 - Identificação da unidade 

  

Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo/UF 
 

Poder e órgão de vinculação 

Poder: Executivo 

Órgão de vinculação: Ministério do Trabalho e Emprego - MTE  

Identificação da Unidade Prestadora de Contas (UPC) 

Natureza jurídica: Serviço Social Autônomo CNPJ: 07.391.756/0001-58 

Principal atividade: Outras atividades de ensino não especificadas 

anteriormente 

Código CNAE: 8599-6/99 

Contatos  

Telefones/fax: (41) 3200-1100/ (41) 3200-1199 

Endereço postal: Av. Cândido de Abreu, nº 501 – Cep.: 80.530-000 – Centro Cívico – Curitiba/PR 

Endereço eletrônico: sescooppr@sistemaocepar.coop.br  

Página na internet: http://www.paranacooperativo.coop.br  

 

Identificação dos administradores 

Cargo Nome CPF Período de 

gestão 

Administrador da Entidade José Roberto Ricken 206.913.009-68 01/01 a 

31/12/2018 

Membros do Conselho Administrativo/Deliberativo 

Representante das Cooperativas (Titular) Alfredo Lang 198.835.280-00 01/01 a 

31/12/2018 

Representante das Cooperativas 

(Suplente) 

Paulo Roberto Fernandes Faria 306.740.939-68 01/01 a 

31/12/2018 

Representante das Cooperativas (Titular) Wellington Ferreira 215.085.776-68 01/01 a 

31/12/2018 

Representante das Cooperativas 

(Suplente) 

Frans Borg 242.628.119-72 01/01 a 

31/12/2018 

Representante do Sescoop Nacional 

(Titular) 

Luiz Roberto Baggio 624.233.129-20 01/01 a 

31/12/2018 

Representante do Sescoop Nacional 

(Suplente) 

Karla Tadeu Duarte de Oliveira 494.943.251-68 01/01 a 

31/12/2018 

Representante dos Ramos (Titular) Luis Augusto Ribeiro 550.250.999-00 01/01 a 

30/07/2018 

Representante dos Ramos  (Suplente) Viviana Maria Carneiro de Mello 024.095.169-71 01/01 a 

31/12/2018 

Diretores/Gerentes/Assessores: 

Superintendente Leonardo Boesche 383.965.480-72 01/01 a 

31/12/2018 

Gerente de Desenvolvimento de 

Cooperativas 

Maria Emilia Pereira Lima 026.496.569-80 01/01 a 

31/12/2018 

Gerente Administrativo José Ronkoski 716.774.379.87 01/01 a 

31/12/2018 

Assessor Jurídico Allan Wolfgang Franco 

Ruschman 

030.291.569-90 01/01 a 

31/12/2018 

    

mailto:sescooppr@sistemaocepar.coop.br
http://www.paranacooperativo.coop.br/
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Em razão, principalmente da aprovação do Plano Estratégico 2015, procede-se à reflexão 

sobre a estrutura organizacional do Sescoop/PR, de forma a estabelecer o suporte necessário 

ao cumprimento da missão e alcance dos objetivos estabelecidos pela Unidade. A Figura 1 

apresenta o organograma funcional do Sescoop/PR. 

 

Figura 1- organograma funcional do Sescoop/PR. 
Organograma funcional 

 

 

 
Fonte: Sescoop, 2018 

 

O Sescoop Nacional  tem como objetivo organizar, administrar e executar o ensino de 

formação profissional e a promoção social dos trabalhadores e dos cooperados das 

cooperativas em todo o território nacional; Operacionalizar o monitoramento, a supervisão, a 
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auditoria e o controle em cooperativas, conforme sistema desenvolvido e aprovado em 

Assembleia Geral da Organização das Cooperativas Brasileiras – OCB. Para o 

desenvolvimento de suas atividades, o SESCOOP contará com centros próprios ou atuará sob 

a forma de cooperação com órgãos públicos ou privados.  

Cabe ao Conselho Administrativo, de acordo com o artigo 8º do Regimento Interno do 

Sescoop/PR, difundir e implementar as políticas, diretrizes, programas, projetos e normativos, 

em observância às deliberações e decisões do Conselho Nacional, contribuindo para que as 

atribuições e os objetivos do   Sescoop Nacional sejam alcançados em sua área de atuação. 

A Diretoria Executiva tem a competência os atos de representação ativa e passiva do Sescoop/PR, em 

juízo ou fora dele, tais como contratos, quitações, transações, desistências, compromissos, acordos e 

outros que envolvam qualquer tipo de obrigação, responsabilidade ou exoneração, serão firmados pelo 

presidente. 

Já o Conselho Fiscal visa acompanhar e fiscalizar a execução financeira, orçamentária e os 

atos de gestão; examinar e emitir pareceres sobre o balanço patrimonial e demais 

demonstrações financeiras. 

Já a Auditoria Interna busca avaliar a gestão dos processos e resultados gerenciais, 

verificando a legalidade e a legitimidade dos atos e fatos administrativos, agregando valor à 

administração do Sescoop/PR. 

Planejamento e Controle é responsável pela coordenação do planejamento e controle.  

A Superintendência compete organizar, administrar e executar, no âmbito do Estado do 

Paraná, o ensino de formação profissional e de gestão cooperativista, o desenvolvimento e a 

promoção social dos empregados em cooperativas, dos cooperados e seus familiares e de 

colaboradores; organizar o cadastro, o monitoramento, o controle, a consultoria, a auditoria e 

a supervisão em cooperativas; exercer a coordenação, a supervisão e a fiscalização da 

execução dos programas e dos projetos de formação profissional, de gestão cooperativista e 

de promoção social no Estado; articular-se com órgãos e entidades públicas ou privadas 

estabelecendo instrumentos de cooperação. 

A Tecnologia da Informação realiza a manutenção dos equipamentos e software e desenvolve 

sistemas informatizados. 

Compete à Gerência Administrativa executar e acompanhar tarefas envolvendo serviços 

administrativos, relativos as áreas de: pessoal, contabilidade, licitações, regularidade fiscal, 

orçamento, finanças, tecnologia da informação, patrimônio, atendimento de auditorias e a 

prestação de contas junto aos órgãos de controle da União e do Sescoop Nacional. 

Assessoria Jurídica é responsável pelo controle da legalidade de contratos e regulamentos 

internos.  

A Gerencia de Desenvolvimento Cooperativo desenvolve ações de formação, capacitação e 

promoção social. Também realiza atividades de orientação na constituição de cooperativas, 

informação, avaliação, acompanhamento, estudos e análise de desempenho das cooperativas. 

O Sescoop foi criado por meio da Medida Provisória nº 1.715, de 3 de setembro de 1998, com 

a finalidade de organizar, administrar e executar em todo o território nacional o ensino de 

formação profissional, desenvolvimento e promoção social do trabalhador em cooperativa e 

dos cooperados (art. 7º). O quadro 1 apresenta a missão, visão de futuro e valores do Sescoop. 
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2.2 - Finalidade e competências institucionais 

As competências do Sescoop estão definidas no Decreto nº 3.017, de 6 de abril de 1999. São 

elas:  

I - organizar, administrar e executar o ensino de formação profissional e a promoção social 

dos trabalhadores e dos cooperados das cooperativas em todo o território nacional;  

II - operacionalizar o monitoramento, a supervisão, a auditoria e o controle em cooperativas, 

conforme sistema desenvolvido e aprovado em Assembleia Geral da Organização das 

Cooperativas Brasileiras – OCB.  

III - para o desenvolvimento de suas atividades, o Sescoop contará com centros próprios ou 

atuará sob a forma de cooperação com órgãos públicos ou privados. 

IV. assistir às sociedades cooperativas empregadoras na elaboração e execução de programas 

de treinamento e na realização da aprendizagem metódica e contínua; 

V. estabelecer e difundir metodologias adequadas à formação profissional e à promoção social 

do empregado de cooperativa, do dirigente de cooperativa, do cooperado e de seus familiares; 

VI. exercer a coordenação, a supervisão e a realização de programas e de projetos de 

formação profissional e de gestão em cooperativas, para empregados, cooperados e seus 

familiares; 

VII. colaborar com o poder público em assuntos relacionados à formação profissional e à 

gestão cooperativista e outras atividades correlatas; 

VIII. divulgar a doutrina e a filosofia cooperativistas como forma de desenvolvimento integral 

das pessoas; 

IX. promover e realizar estudos, pesquisas e projetos relacionados ao desenvolvimento 

humano, ao monitoramento e à promoção social, de acordo com os interesses das sociedades 

cooperativas e de seus integrantes. 

Para um bom desenvolvimento dos objetivos e missão do Sescoop/PR é necessário 

estabelecer critérios que possam regular todas essas atividades. O quadro 2 elenca os 

principais normativos legais utilizados na operacionalização do Sescoop/PR. 

Quadro 1 - Missão, visão de futuro e valores do Sescoop 

Missão Visão de futuro Valores 

Promover a cultura cooperativista e 

o aperfeiçoamento da gestão para o 

desenvolvimento das cooperativas 

brasileiras 

Em 2025, o cooperativismo será 

reconhecido pela sociedade por sua 

competitividade, integridade e 

capacidade de promover a 

felicidade dos cooperados 

- Fidelidade aos princípios e à 

doutrina cooperativista 

- Desenvolvimento e valorização 

das pessoas 

- Respeito à diversidade 

- Compromisso com a inovação e 

resultados 

- Transparência e austeridade 

 

Quadro 2 – Normativos do Sescoop/PR 

Normas da UJ  

Norma Endereço para acesso 

Medida Provisória 1.715, de 3 de 

setembro de 1998 e suas reedições  

- Diário Oficial da União de 07.04.1999 (Aprova o Regimento do Serviço 

Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo- Sescoop);  

- Lei 11.524/2007 de 23/11/2007. 

Regimento Interno http://www.paranacooperativo.coop.br/ppc/index.php/2011-12-05-11-29-

14/normativos  

Base normativa 

Resolução nº 05/2000: elaboração de prestação de contas; Resolução nº 06/2000: controle de bens 

permanentes; Resolução nº 20/2003: compensação de horas; Resolução nº 25/2004: admissão de 

http://www.paranacooperativo.coop.br/ppc/index.php/2011-12-05-11-29-14/normativos
http://www.paranacooperativo.coop.br/ppc/index.php/2011-12-05-11-29-14/normativos
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empregados; Resolução nº 28/2005: execução orçamentária-financeira e utilização do fundo fixa de 

caixa; Resolução nº 33/2007: aprova preâmbulo e os considerados das resoluções nº 05, 06, 27 e 28 do 

Sescoop/PR; Resolução nº 37/2011: normatiza o uso das informações, equipamentos e estruturas de 

TI; Resolução nº 40/2014: incentivo profissional; Resolução nº 42/2014: licitações e contratos; 

Resolução nº 43/2015 - alteração art. 35 licitações e contratos; 45/2016: Orienta e normatiza a 

execução orçamentário-financeira e regula a utilização do Fundo Fixo de Caixa do Sescoop/PR; 

Resolução nº 47 Institui o Programa Ocepar de Certificação de Conselheiros de 08/12/2016; 

Resolução n º 48: Estabelece o Programa de Apoio ao Desenvolvimento Profissional Cooperativo de 

08/12/2016; Resolução nº 49 Regulamenta o pagamento de diárias e passagens para empregados, 

diretores, conselheiros e colaboradores do SESCOOP de 08/12/2016; Resolução nº 50 que normatiza a 

operacionalização do Programa Jovem Aprendiz Cooperativo. Resolução 51 de 07/12/2017 que 

estabelece o programa de apoio ao desenvolvimento profissional cooperativo; Resolução 52 de 

07/12/2017 que institui o plano de cargos, carreiras e salários; Resolução 53 de 19/04/2018 aprovação 

da reformulação orçamentaria; Resolução 54 de 11/06/2019 normatiza a Contratação de  Instrutoria 

por dispensa de licitação; Resolução 55 de 22/08/2018 Institui o Código de Ética e Conduta do 

Sescoop PR.Todas as resoluções estão disponibilizadas no site do Sescoop/PR:  

http://www.paranacooperativo.coop.br/ppc/index.php/2011-12-05-11-29-14/normativos   

Mapa estratégico http://www.paranacooperativo.coop.br/ppc/index.php/2011-12-05-

11-29-14/2011-12-05-11-36-34/mapa-estrategico 

Organograma http://www.paranacooperativo.coop.br/ppc/index.php/2011-12-05-

11-29-14/2011-12-05-11-36-34/organograma 

Regulamento de Licitações e 

contratos. 

http://licitacao.sistemaocepar.coop.br/publico/legislacao.jsf 

Fonte: Sescoop, 2018 

 

 

 

2.3 - Ambiente de atuação 
 

O Sistema Ocepar em abril de 2015 iniciou o processo de discussão sobre o PRC 100 junto às 

cooperativas, na Assembleia Geral Ordinária e na sequência nos Encontros de Núcleos 

Regionais. 

Com o foco na preparação do sistema cooperativista para a meta desafiadora de dobrar o 

faturamento, o Sistema Ocepar buscou o suporte técnico da Partner Consulting do Brasil e, 

em setembro de 2015, iniciaram-se os eventos de Planejamento Estratégico do PRC 100, que 

contaram com a participação dos profissionais indicados pelas cooperativas, representando os 

ramos agropecuário, crédito, saúde, transporte, infraestrutura, trabalho, habitacional, 

educacional, consumo, turismo e lazer. 

Foi utilizada a ferramenta Análise SWOT, que considera aspectos internos: Pontos Fortes e 

Pontos Fracos. Aspectos externos: Ameaças e Oportunidades. A Análise SWOT foi 

estruturada por ramo e depois consolidada, tendo cada item pontuado conforme seu impacto 

para o cooperativismo. 

Diante dos desafios atuais, a Análise de Cenários se demonstra indispensável para a 

construção das estratégias. Nessa fase, que contempla discussões e análises de pesquisas feitas 

por especialistas ou instituições referências de mercado, os representantes das cooperativas 

participantes do Planejamento Estratégico foram divididos em equipes e trabalharam nos 

seguintes vetores: econômico-financeiro e político-legal; sociocultural e mercadológico; 

http://www.paranacooperativo.coop.br/ppc/index.php/2011-12-05-11-29-14/normativos
http://www.paranacooperativo.coop.br/ppc/index.php/2011-12-05-11-29-14/2011-12-05-11-36-34/mapa-estrategico
http://www.paranacooperativo.coop.br/ppc/index.php/2011-12-05-11-29-14/2011-12-05-11-36-34/mapa-estrategico
http://www.paranacooperativo.coop.br/ppc/index.php/2011-12-05-11-29-14/2011-12-05-11-36-34/organograma
http://www.paranacooperativo.coop.br/ppc/index.php/2011-12-05-11-29-14/2011-12-05-11-36-34/organograma
http://licitacao.sistemaocepar.coop.br/publico/legislacao.jsf
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tecnológico; força de trabalho, gestão e socioambiental. Além desses vetores, foram também 

avaliadas as tendências globais para dar suporte aos cenários analisados tendências mundiais. 

Com a formulação dos vetores foram identificadas as expectativas para o PRC 100, 

considerando as necessidades das cooperativas, cenários e a coerência com a missão, visão e 

valores do cooperativismo. 

Por se tratar do futuro do cooperativismo paranaense, foram realizados vários fóruns de 

discussão com os presidentes das cooperativas e diretoria do Sistema Ocepar e, deste trabalho, 

resultou a definição de direcionadores que darão sustentação para a continuidade do PRC 100. 

Nesse sentido foram elencados alguns desafios em projetos e ações direcionadas para 2018 

envolvendo: 

 Inovações dos produtos e serviços; 

 Agregação de valores aos produtos e serviços; 

 Alianças estratégicas entre as cooperativas; 

 Intensificar o programa de Autogestão do cooperativismo paranaense; 

 Ampliar o foco dos treinamentos/capacitações e ações de Compliance; 

 Dar continuidade e finalizar os 13 projetos em andamento. 

O desafio foi lançado e tem sido discutido de maneira prática na construção de um 

planejamento estratégico efetivo e participativo, ocasionando oportunidades de conhecer e 

explorar cada etapa, discutir exemplos reais visando o crescimento e desenvolvimento do 

cooperativismo paranaense. 

 

2.3.1 - Ambiente de atuação da entidade 
 

O SESCOOP atua em um ambiente de elevada complexidade, pois busca apoiar de modo 

efetivo cooperativas de 13 (treze) diferentes Ramos / setores / subsetores de atividade 

econômica (da agricultura aos serviços, passando pelo comércio e pela indústria), com portes 

distintos (das grandes às pequenas) e distribuídas espacialmente por todo o País (nos 26 

estados e no Distrito Federal). A seguir, uma síntese descritiva de cada um dos ramos: 

Agropecuário: composto por cooperativas de produtores rurais ou agropastoris e de pesca, 

cujos meios de produção pertençam ao associado. Caracterizam-se pelos serviços prestados 

aos associados, como recebimento ou comercialização da produção conjunta, armazenamento 

e industrialização. 

Consumo: constituído por cooperativas dedicadas à compra em comum de artigos de 

consumo para seus associados. É o ramo mais antigo no Brasil e no mundo. 

Crédito: cooperativas destinadas a promover a poupança e financiar necessidades ou 

empreendimentos de seus cooperados. Atuam no crédito rural e urbano. 

Educacional: cooperativas de profissionais em educação, de alunos, de pais de alunos, de 

empreendedores educacionais e de atividades afins. O papel da cooperativa de ensino é ser 

mantenedora da escola. 

Especial: cooperativas de pessoas que precisam ser tuteladas (menor de idade ou 

relativamente incapaz) ou as que se encontram em situação de desvantagem nos termos da Lei 

9.867, de 10 de novembro de 1999. A atividade econômica mais comum neste ramo é a 

produção artesanal de peças de madeira, roupas ou artes plásticas. 

Habitacional: compõe-se de cooperativas destinadas à construção, manutenção e 

administração de conjuntos habitacionais para seu quadro social. 
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Infraestrutura: atende direta e prioritariamente o próprio quadro social com serviços de 

infraestrutura. As cooperativas de eletrificação rural, que são a maioria deste ramo, aos 

poucos estão deixando de serem meros repassadores de energia, para se tornarem geradoras 

de energia. 

Mineral: constituído por cooperativas com a finalidade de pesquisar, extrair, lavrar, 

industrializar, comercializar, importar e exportar produtos minerais. 

Produção: compõe-se por cooperativas dedicadas à produção de um ou mais tipos de bens e 

produtos, quando detenham os meios de produção. 

Saúde: constituído por cooperativas que se dedicam à preservação e promoção da saúde 

humana em seus variados aspectos. 

Trabalho: engloba todas as cooperativas constituídas por categorias profissionais 

(professores, engenheiros, jornalistas e outros), cujo objetivo é proporcionar fontes de 

ocupação estáveis e apropriadas aos seus associados, através da prestação de serviços a 

terceiros. 

Transporte: composto pelas cooperativas que atuam no transporte de cargas e/ou 

passageiros. 

Turismo e lazer: cooperativas prestadoras de serviços turísticos, artísticos, de 

entretenimento, de esportes e de hotelaria. Atendem direta e prioritariamente o seu quadro 

social nestas áreas. 

O desafio maior da Unidade é apoiar, de modo efetivo, um amplo e diversificado conjunto de 

empreendimentos cooperativos, de diferentes ramos que atuam no estado, cujos grandes 

números estão apresentados na Tabela 1, a seguir:  

 

Tabela 1: Números do Cooperativismo no Estado do Paraná  

Número de Cooperativas Número de cooperados Número de empregados 

2016 2018 Variação 

(%) 

2017 2018* Variação 

(%) 

2017 2018* Variação 

(%) 

220 215 -2,3  1.516.574 1.838.262 17,5  93.638 96.666 3,13 

* Número estimado  

Fonte: Assessoria de Comunicação do Sescoop/PR, 2018 

 

2.3.2 - Ambiente de negócios da unidade 
 

O ano iniciou-se com um horizonte animador, apontando para a retomada da atividade 

econômica e crescimento de mais de 3% do PIB nacional. Porém, o saldo de 2018 ficou longe 

das expectativas, por conta de alguns problemas, como o impasse comercial entre Estados 

Unidos e China, barreiras sanitárias e protecionismo comercial de alguns países sobre as 

exportações brasileiras. 

Entraves internos, políticos ou econômicos, também travaram os avanços do país, como a 

morosidade ou descontinuidade do trâmite no Congresso Nacional de reformas necessárias, 

como a tributária e a previdenciária. 

Mesmo neste cenário de dificuldades, o cooperativismo paranaense manteve firme a estratégia 

de desenvolvimento, com planejamento e investimentos para atender as demandas dos 

mercados, evidenciando o seu grau de profissionalização, inovação e modernização da gestão. 

Por isso, cresceu estimados 18,78%, para R$ 83,5 bilhões. 
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A visão dos dirigentes, o pragmatismo dos executivos, a formação de novas lideranças, o 

treinamento dos profissionais e os investimentos nas áreas técnicas e econômicas merecem 

atenção especial do Sistema Ocepar e das cooperativas: em 2018, foram realizados 8.898 

eventos de capacitação e promoção social, atingindo 251,6 mil pessoas. 

Por serem uma das melhores alternativas de apoio às atividades e crescimento pessoal, como 

pelas oportunidades que oferecem para o desenvolvimento regional, as cooperativas têm 

recebido a adesão de milhares de pessoas a cada ano. Por exemplo, em 2018, quase 300 mil 

pessoas associaram-se ao sistema no Paraná. 

Aliás, é difícil imaginar o estado sem o cooperativismo: as cooperativas são as maiores 

empresas em mais de 133 municípios. E sua presença representa mais emprego e renda, além 

do que o resultado permanece nos locais de origem e gera milhares de oportunidades de 

negócios no campo e na cidade. No ano, o setor gerou mais 3.522 empregos diretos. 

As cooperativas agropecuárias, em 2018, com aumento de 18%, contribuíram com quase US$ 

4 bilhões para a balança comercial. Também investiram R$ 2 bilhões em infraestrutura. E são 

responsáveis por 60% do PIB agropecuário estadual. 

As de crédito, fecharam o ano com 1,6 milhão de cooperados, número 20% superior ao do 

exercício anterior. Em 120 municípios, elas são a única instituição financeira a prestar 

serviços à população. 

O ramo saúde tem 33 cooperativas, com 13.312 profissionais cooperados, entre médicos, 

dentistas e outros profissionais, que prestam serviços para mais de dois milhões de 

beneficiários. 

No Paraná, há 30 cooperativas de transporte, com 3.054 cooperados. Há ainda as do ramo de 

infraestrutura que, com a sua recente regulamentação, têm reais possibilidades de avanços. É 

importante ressaltar também a atuação das dos ramos de serviços, trabalho, educacional, 

turismo e lazer. 

Enfim, o cooperativismo mantém-se firme no propósito de contribuir para a evolução do 

sistema, promovendo o desenvolvimento socioeconômico de seus cooperados e gerando 

riquezas para a comunidade onde está inserido, para o estado e, consequentemente, para o 

país. Para tanto, busca o aperfeiçoamento de sua gestão, visando inclusive ao programa de 

compliance e certificação das cooperativas para, assim, ganhar mais credibilidade no 

mercado. 
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3 - Planejamento organizacional e desempenho 

orçamentário e operacional 

3.1 - Resultados da gestão e dos objetivos estratégicos 

O Sescoop tem uma missão clara, de promover a cultura cooperativista e o aperfeiçoamento 

da gestão para o desenvolvimento das cooperativas brasileiras. Missão esta que foi definida 

como parte de um Planejamento Estratégico Sistêmico para o período 2015/2020, o qual traz 

uma carteira de 12 objetivos estratégicos voltados ao Sescoop – sendo 8 (oito) finalísticos e 4 

(quatro) de gestão. No exercício de 2018, seguindo estes direcionadores estratégicos, o 

Sescoop/PR optou por trabalhar com os objetivos estratégicos relacionados abaixo.       

No exercício de 2018, o Sescoop/PR elaborou seu Plano de Trabalho e Orçamento, visando a 

execução das iniciativas que permitissem o alcance dos objetivos estratégicos, destacando-se 

pela importância e impacto na realidade do cooperativismo local.  

Os programas e projetos finalísticos do Sescoop/PR são estruturados no sentido de viabilizar a 

organização, administração e execução do ensino de formação profissional, a promoção social 

dos empregados de cooperativas, cooperados e de seus familiares, e o monitoramento das 

cooperativas.  

Para atender a essa direção, a Gerencia de Desenvolvimento Cooperativo trabalhou de forma 

integrada com programas e projetos direcionados a cada objetivo: formação profissional, 

promoção social, monitoramento e autogestão. As demais áreas, como a jurídica, 

planejamento, comunicação, tecnologia da informação e administrativa, atuam dando suporte 

para realização dos objetivos estratégicos. 
 

3.1.1 - Objetivo estratégico 1: Promover a cultura da cooperação e disseminar a doutrina, os 

valores e princípios do cooperativismo 
 

Nesse item, deve constar a identificação (nome completo, CPF e denominação do cargo ocupado) do responsável 

pela consecução das metas definidas para o objetivo estratégico do Sistema dentro da entidade. Contudo, os 

objetivos estratégicos podem estar a cargo de mais de um setor da organização. Nesse caso, deve constar o nome 

do responsável mais diretamente envolvido com as atividades cruciais para a consecução dos objetivos. Deve 

incluir-se ainda uma breve descrição, no campo definição geral, do papel da entidade na obtenção desse objetivo 

estratégico, bem como suas intenções com a consecução do objetivo correspondente. 

 

Descrição geral  

Estimular o conhecimento e aplicação da cultura cooperativista nas ações e práticas das 

cooperativas e na atitude dos cooperados, incentivando-os a participar nas decisões das 

cooperativas, bem como a adotar a doutrina, os valores e os princípios como orientadores 

das suas práticas. 

Responsável 

Maria Emilia Pereira Lima, Gerente de Desenvolvimento Cooperativo 

ii. Análise 

ii.a - Análise dos resultados obtidos em relação à situação inicialmente diagnosticada durante 

a elaboração do Plano Estratégico vigente, e aos avanços alcançados em 2018, com foco nas 

metas propostas para o período. 

A cada ano, identifica-se a necessidade de se divulgar a doutrina cooperativista, estimulando a 

prática e os valores do cooperativismo, por meio da integração e aproximação dos cooperados 
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e da comunidade com as cooperativas. Proporcionar momentos de reflexão sobre a 

importância do cooperativismo é um dos focos das ações relacionadas a esse objetivo, bem 

como o fortalecimento dos princípios do cooperativismo. 

O diagnóstico inicial estava relacionado ao trabalho realizado em 2017, ano no qual foram 

realizados 779 eventos voltados para cultura da cooperação e foram investidos R$ 

4.526.263,11 neste objetivo estratégico. Estes eventos contaram com a participação de 23.468 

pessoas. 

Em 2018, o número de eventos realizados passou para 803 e o valor investido foi de R$ 

5.196.779,19, mobilizando 36.807 pessoas para participar de eventos voltados para a 

promoção da cultura da cooperação, evidenciando um aumento de 57% no número de 

participantes em relação ao ano anterior, levando dessa forma, os valores e a doutrina 

cooperativista a um maior número de pessoas. 
 

ii.b - Análise dos indicadores de resultado. 

O indicador selecionado para evidenciar os resultados relacionados a este objetivo foi o 

número de pessoas que participaram de eventos voltados para a promoção da cultura da 

cooperação e disseminação da doutrina, valores e princípios do cooperativismo. 

Observa-se que o número realizado foi de 112% em relação ao previsto. Essa diferença deve-

se às características dos eventos e do público, o que dificulta o dimensionamento da meta. O 

resultado foi avaliado como positivo, pois como destacado no tópico ii.a, este número revelou 

um crescimento de 57% em relação ao número de participantes no ano anterior. Os temas 

abordados nos eventos foram essenciais para a atração e efetiva participação do público-alvo. 

Neste objetivo, a contribuição da Unidade Nacional ocorre de forma relevante, pois oferece 

programas dessa natureza, como por exemplo, o Programa Cooperjovem. 
 

 
 

 

 

Descrição detalhada de cada indicador: 

ii.c - Análise crítica dos principais macroprocessos e seu papel no alcance dos resultados 

obtidos. 

As ações realizadas no macroprocesso de cultura da cooperação foram voltadas às seguintes 

temáticas: Difusão do Cooperativismo, Fidelidade Cooperativista, Formação de Lideranças, 

Integração Cultural e Social, Juventude Cooperativista e Mulher Cooperativista. 

As temáticas que mais contribuíram para os resultados foram Difusão do Cooperativismo e 

Integração Cultural e Social, respondendo por 74% do orçamento realizado em 2018, 

32.912 
36.807 
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contando com 17.359 participantes, 47% do total de 23.468 de pessoas beneficiadas com as 

ações relacionadas ao objetivo estratégico. 
 

 ii.d - Resultados físicos e financeiros previstos e obtidos nos principais programas 

relacionados ao objetivo estratégico, relativos ao exercício de 2018. 

Resultados 
Orçamentário Físico Unidade de 

medida 
Previsto Realizado Previsto Realizado 

Promover a cultura da cooperação e 

disseminar a doutrina, os valores e 

princípios do cooperativismo 

           

6.531.041,00  

           

5.196.779,19  

            

32.912  

            

36.807  Pessoas 

beneficiadas 

 TOTAL  

  

6.531.041,00  

  

5.196.779,19  

      

32.912  

      

36.807  

 

 

 Observações: 

ii.e - Principais desafios até 2019 e panorama geral dos desafios até o término da vigência do Plano Estratégico. 

Um dos principais desafios identificados é a ampliação do orçamento direcionado às ações 

para promover a cultura da cooperação. Ampliar os programas voltados a esse tema nos 

próximos também pode ser considerado como um desafio. 
  

iii. Conclusão 

iii.a - Avaliação do resultado 

Observando o indicador selecionado, o aumento de 57% do número de participantes em 

relação ao ano anterior e a superação da meta em 12% mostram o resultado positivo das ações 

de promoção da cultura da cooperação. 
  

iii.b - Ações para melhoria de desempenho 

As ações de melhoria referem-se a um planejamento mais adequado, considerando as 

peculiaridades do público e a dimensão dos eventos voltados a este objetivo estratégico. 

Também está sendo estruturado um programa estruturado para Organização do Quadro 

Social. 
 

3.1.2 - Objetivo estratégico 2: Promover a profissionalização da gestão cooperativista 

 

Descrição geral  

Está diretamente ligado à melhoria da eficiência e da produtividade das cooperativas, por meio da melhor 

organização dos recursos para a produção dos bens e serviços. Ou seja, a gestão melhora os recursos 

humanos, a alocação dos recursos financeiros, as atividades de produção, marketing e a estratégia, entre 

outras funções. 

Responsável 

Maria Emilia Pereira Lima, Gerente de Desenvolvimento Cooperativo 

ii. Análise 

ii.a - Análise dos resultados obtidos em relação à situação inicialmente diagnosticada durante 

a elaboração do Plano Estratégico vigente, e aos avanços alcançados em 2018, com foco nas 

metas propostas para o período. 

Para a elaboração do planejamento estratégico, foram considerados os resultados obtidos em 

2017, em relação ao número de eventos realizados, carga horária e recurso investido nos 
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temas relacionados à profissionalização da gestão. Em 2017 foram realizados 1.813 eventos, 

com carga horária total de 22.944 e investidos R$ 12.796.745,74 em treinamentos voltados ao 

tema. No total, houveram 44.839 participações nesses eventos. 

Em 2018, o número de eventos realizados foi de 1.815, com carga horária total de 22.535. 

Houve aumento de 14% no valor de recursos investidos. O número de participantes também 

teve aumento de 14% em relação ao ano anterior. 

A participação nos eventos de profissionalização da gestão visa capacitar os profissionais das 

cooperativas nos assuntos voltados para a melhoria da gestão, preparando-os para atuar em 

um cenário de constante mudança, desenvolvendo esses profissionais, fazendo com que os 

mesmos se apropriem de técnicas e estratégias aplicáveis no dia a dia das cooperativas. 
 

ii.b - Análise dos indicadores de resultado. 

 
 

Descrição detalhada de cada indicador: 

O indicador selecionado para avaliar este objetivo estratégico foi o número de participações 

em eventos de gestão, qualificação e governança. Observou-se que foi atingida 78% da meta 

proposta no planejamento. Este número se deu devido ao fato de que cerca de 38% do recurso 

voltado para esse objetivo estar ligado a cursos de longa duração, onde a mesma turma se 

compromete por um período, limitando o número de participantes. 
 

ii.c - Análise crítica dos principais macroprocessos e seu papel no alcance dos resultados 

obtidos. 

As ações realizadas no macroprocesso de profissionalização da gestão foram voltadas às 

seguintes temáticas: Desenvolvimento Comercial, Desenvolvimento Contábil e Fiscal, 

Desenvolvimento Gerencial, Desenvolvimento Técnico Ramo Crédito, Desenvolvimento 

Técnico Ramo Saúde, Fóruns Especializados, Gestão Financeira e Pós-Graduação. 

As temáticas que mais contribuíram para os resultados foram Desenvolvimento Gerencial e 

Pós-Graduação, respondendo por 79% do orçamento realizado em 2018, contando com 

35.683 participações, 70% do total de 51.083 participações em eventos de gestão, qualificação 

e governança. 
 

ii.d - Resultados físicos e financeiros previstos e obtidos nos principais programas 

relacionados ao objetivo estratégico, relativos ao exercício de 2018. 

Descrição detalhada de cada indicador: 

65.884 

51.083 

Nº pessoas que participaram de eventos de gestão, qualificação e governança

Gráfico de indicadores de resultado

Previsto Realizado
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ii.c - Análise crítica dos principais macroprocessos e seu papel no alcance dos resultados 

obtidos. 

ii.d - Resultados físicos e financeiros previstos e obtidos nos principais programas 

relacionados ao objetivo estratégico, relativos ao exercício de 2018. 
 

Resultados 
Orçamentário Físico Unidade 

de 

medida Previsto Realizado Previsto Realizado 

Promover a profissionalização da gestão 

cooperativista 
           
16.607.416,00  

           
14.622.840,98  

       
65.884,00  

       
51.083,00  Pessoas 

beneficiadas 

TOTAL 

  

16.607.416,00  

  

14.622.840,98  

 

65.884,00   51.083,00  

 

Observações: 

ii.e - Principais desafios até 2019 e panorama geral dos desafios até o término da vigência do Plano Estratégico. 

Os desafios a serem enfrentados relacionados ao objetivo Promover a Profissionalização da 

Gestão são aperfeiçoar e intensificar os fóruns especializados, dar continuidade ao Programa 

de Inovação do Cooperativismo Paranaense e nos cursos de Pós-Graduação, trazer mais 

efetividade para os trabalhos de conclusão de curso, estimulando o desenvolvimento de 

projetos que sejam aplicáveis nas cooperativas. 
 

iii. Conclusão 

iii.a - Avaliação do resultado 

Avaliando os resultados, observou-se a aplicação de R$ 14.622.840,98 em ações voltadas para 

o presente objetivo, resultando em 51.083 participações. 
 

iii.b - Ações para melhoria de desempenho 

As ações para melhoria estão relacionadas aos principais desafios, sendo que está prevista a 

continuidade do Programa de Inovação do Cooperativismo Paranaense e a intensificar a 

atuação dos modelos dos fóruns especializados. 

O principal objetivo de melhoria para os cursos de Pós-Graduação é mapear os resultados de 

implementação dos projetos desenvolvidos durante o curso. 
3.1.3 - Objetivo estratégico 3: Ampliar o acesso das cooperativas às soluções de formação e 

qualificação profissional 

Descrição geral  

Viabilizar o acesso das cooperativas às soluções de formação e qualificação profissional, uma vez que dada a 

variedade de ramos e características heterogêneas do cooperativismo, torna-se inviável ao Sescoop o 

atendimento de todas as necessidades das cooperativas. 

Responsável 

Maria Emilia Pereira Lima, Gerente de Desenvolvimento Cooperativo 

ii. Análise 

ii.a - Análise dos resultados obtidos em relação à situação inicialmente diagnosticada durante 

a elaboração do Plano Estratégico vigente, e aos avanços alcançados em 2018, com foco nas 

metas propostas para o período. 

Os números de 2017 serviram como base da situação diagnosticada para o plano estratégico 

de 2018. Para o objetivo estratégico relacionado à formação e qualificação profissional, foram 

realizados 3.311 eventos, com carga horária total de 51.845 e R$ 11.961.948,37 de recursos 

investidos, resultando em 70.963 participações de empregados e cooperados. 
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Já em 2018, o número de eventos cresceu 7%, resultando na realização de 3.555 eventos. A 

carga horária total cresceu 12% e os recursos aplicados 20% em relação a 2017, resultando na 

participação de 93.153 em eventos de formação e qualificação profissional. 

Destaca-se que todas as ações voltadas para formação e qualificação profissional promovem o 

desenvolvimento de competências profissionais e pessoais, necessárias para o desempenho 

das atividades dentro da cooperativa, segundo padrões de qualidade e produtividade. 
 

ii.b - Análise dos indicadores de resultado. 
 

   
 

Descrição detalhada de cada indicador: 

Para o objetivo abrangido neste tópico, o indicador selecionado foi o número de participações 

em iniciativas de formação e qualificação profissional. Avaliando este indicador, observou-se 

que foi atingida 113% da meta prevista. Este objetivo tem ações voltadas para a maior parte 

do público-alvo do Sescoop/PR, o que promove uma maior participação nas inciativas 

oferecidas, sendo elas com foco nos públicos técnico e administrativo. 

O Sescoop Nacional participa deste objetivo ao executar o Programa Jovem Aprendiz 

Cooperativo. 

ii.c - Análise crítica dos principais macroprocessos e seu papel no alcance dos resultados 

obtidos. 

As ações realizadas no macroprocesso de formação e qualificação profissional foram voltadas 

às seguintes temáticas: Aprendizagem, Comunicação Organizacional, Desenvolvimento 

Administrativo, Desenvolvimento Agropecuário, Desenvolvimento da Qualidade, 

Desenvolvimento de Equipe, Desenvolvimento de Recursos Humanos, Desenvolvimento em 

T.I., Desenvolvimento Industrial e Operacional. 

As temáticas que mais contribuíram para os resultados foram Aprendizagem, 

Desenvolvimento de Equipe e Desenvolvimento Industrial e Operacional, que somadas, 

responderam por 66% do orçamento realizado em 2018, contando com 61.911 participações, 

66% do total de participações nas iniciativas de formação e qualificação profissional. 
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ii.d - Resultados físicos e financeiros previstos e obtidos nos principais programas 

relacionados ao objetivo estratégico, relativos ao exercício de 2018. 
 

Resultados 
Orçamentário Físico Unidade 

de medida Previsto Realizado Previsto Realizado 

Ampliar o acesso das cooperativas 

às soluções de formação e 

qualificação profissional 

           

17.481.195,00  

           

14.927.045,86  

            

82.281  

            

93.153  Pessoas 

beneficiadas 

 TOTAL    17.481.195,00    14.927.045,86        82.281        93.153  

 

Observações: 

Em relação ao valor orçamentário realizado, que está abaixo do previsto, justifica-se em 

virtude de que a maior parte dos projetos estão sob a responsabilidade de execução pelas 

cooperativas demandantes. Dessa forma, alguns eventos não foram realizados por 

cancelamento da própria cooperativa, conforme Resolução 54 de 2018, que rege a contratação 

de instrutoria e o plano de trabalho das cooperativas. A Resolução também determina a 

limitação de horas por instrutor, ocasionando eventualmente cancelamentos de treinamentos 

que estavam previstos. 

A greve dos caminhoneiros, ocorrida no mês de maio de 2018 também contribuiu para o 

cancelamento de diversos treinamentos em virtude de desabastecimento de combustível, 

redução das atividades das cooperativas e dificuldade de deslocamento tantos dos instrutores 

como dos treinandos. 

 

ii.e - Principais desafios até 2019 e panorama geral dos desafios até o término da vigência do 

Plano Estratégico. 

Os principais desafios estão relacionados à disponibilidade de ferramentas para maior 

controle na aplicação, execução e correto direcionamento do orçamento e à implementação de 

novas metodologias de ensino, como por exemplo ensino à distância, a fim de abranger um 

público maior. 
 
 

iii. Conclusão 

iii.a - Avaliação do resultado 

Os resultados são a aplicação de R$ 14.927.045,86 em ações voltadas para formação e 

qualificação profissional, contando com 93.153 participação, o que representa 113% da meta 

prevista para o ano de 2018. 

 

iii.b - Ações para melhoria de desempenho 

A principal ação de melhoria para este objetivo é a implementação de uma metodologia mais 

abrangente, como por exemplo ensino à distância, para atingir um público maior nas 

iniciativas relacionadas ao presente objetivo. 

A realização de cursos voltados para a melhoria da produtividade e atividades práticas que 

agreguem resultados para as cooperativas. 
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3.1.4 - Objetivo estratégico 4: Promover a profissionalização da governança cooperativista 

Descrição geral  

Profissionalizar a governança pressupõe preparar dirigentes para a atuação focada na gestão democrática, na 

adoção das melhores práticas de governança, na mediação dos conflitos e no alcance do equilíbrio entre os 

interesses dos cooperados e demais públicos de interesse da cooperativa. 

Responsável 

Maria Emilia Pereira Lima, Gerente de Desenvolvimento Cooperativo 

ii. Análise 

ii.a - Análise dos resultados obtidos em relação à situação inicialmente diagnosticada durante 

a elaboração do Plano Estratégico vigente, e aos avanços alcançados em 2018, com foco nas metas propostas 

para o período. 

Em 2018, observou-se uma redução de 31% em relação ao número de eventos realizados em 

2017, sendo que foram realizados 180 eventos direcionados para a profissionalização da 

gestão cooperativista no ano de 2018. A carga horária total de 2.415 horas foi 22% inferior ao 

realizado em 2017, já os recursos aplicados no tema em 2018, de R$ 3.984.764,82, foram 

11% maiores que no ano anterior. 

As ações voltadas para este objetivo têm como foco promover o aprendizado constante das 

lideranças, a fim desenvolver novas habilidades para o sucesso da gestão e a perenidade das 

cooperativas, além de promover a disseminação de conhecimentos sobre alta performance, 

desenvolver os líderes e organizações e influenciar na melhoria da gestão e da estratégia. 

 

ii.b - Análise dos indicadores de resultado. 

 
Descrição detalhada de cada indicador: 

O indicador de resultado selecionado para avaliar este objetivo estratégico foi o número de 

participações nos cursos de governança cooperativista. Observou-se que foi atingido 124% do 

número previsto, resultado que se deve ao fato de que 39% do recurso aplicado ser 

direcionado ao Programa de Certificação de Conselheiros Cooperativos, que possui duração 

de cerca de 9 meses, exigindo o comprometimento dos participantes durante este longo 

período. 

 

ii.c - Análise crítica dos principais macroprocessos e seu papel no alcance dos resultados 

obtidos. 

A temática principal envolvida no macroprocesso relacionado ao objetivo, possui a mesma 

denominação do objetivo estratégico: Governança Cooperativa. Esta temática dividiu-se em 
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títulos no planejamento, sendo que os títulos com o maior volume de recursos direcionados 

foram o Programa de Formação Internacional e o Programa de Certificação de Conselheiros 

Cooperativos, citado no tópico anterior. 

Estes títulos contaram com 4.958 participações em 2018, representando 81% do total de 

participações no objetivo estratégico de Governança Cooperativa. 

 

ii.d - Resultados físicos e financeiros previstos e obtidos nos principais programas 

relacionados ao objetivo estratégico, relativos ao exercício de 2018. 
 

Resultados 
Orçamentário Físico Unidade de 

medida 
Previsto Realizado Previsto Realizado 

Promover a profissionalização da 

governança cooperativista 
          

4.250.198,00  

          

3.984.764,82  

              

4.977  

              

6.151  Pessoas 

beneficiadas 

 TOTAL  

  

4.250.198,00  

  

3.984.764,82  

        

4.977  

        

6.151  

 

 Observações: 

ii.e - Principais desafios até 2019 e panorama geral dos desafios até o término da vigência do 

Plano Estratégico. 

Os principais desafios são fortalecer o Programa de Certificação e Conselheiros Cooperativos 

e implantar o Programa Ocepar Continuada para Conselheiros Cooperativos. 

 

iii. Conclusão 

iii.a - Avaliação do resultado 

Os principais resultados observados são a realização de R$ 3.984.764,82 em recursos 

aplicados, contando 6.151 participações nas ações de profissionalização da governança 

cooperativista. 

 

iii.b - Ações para melhoria de desempenho 

As ações de melhorias previstas são a formatação do Programa de Atualização de Certificação 

de Conselheiros, com carga horária de 40 horas, inferior ao programa completo, de 144 horas. 

 
3.1.5 - Objetivo estratégico 5: Monitorar desempenhos e resultados com foco na sustentabilidade 

das cooperativas 

 

Descrição geral  

Monitorar o desempenho e os resultados das cooperativas, que podem aumentar a capacidade do Sescoop em 

apoiar a sustentabilidade das cooperativas, subsidiando a oferta de soluções de formação e qualificação 

adequadas e fornecendo instrumentos para a sua autogestão. 

Responsável 

Maria Emilia Pereira Lima, Gerente de Desenvolvimento Cooperativo 

ii. Análise 

Todas as cooperativas do Paraná estão dentro do Programa de Autogestão e são monitoradas 

mensalmente. São realizadas visitas a essas cooperativas pelo menos uma vez ao ano. 

Também são realizadas reuniões institucionais, de desempenho e de avaliação nas 

cooperativas, conforme necessidades identificadas. 
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ii.b - Análise dos indicadores de resultado. 

 
 

Descrição detalhada de cada indicador: 

 

Para este objetivo, foi determinado o percentual de cooperativas monitoradas e realizou-se 

100% da meta em 2018. 

Indicadores de eficiência  

Investimento médio por evento realizado em monitoramento. (IMEMO) 

Descrição: Calcula o valor médio investido em monitoramento por evento. 

Fórmula:   𝑰𝑴𝑬𝑴𝑶 =
𝑰𝑻𝑬𝑴𝑶

𝑻𝑬𝑴𝑶
 

Onde: 

Investimento médio por evento realizado em monitoramento = IMEMO 

Investimento total em eventos de monitoramento = ITEMO 

Total de eventos em monitoramento = TEMO 

 

Tabela 2: Comparativo dos valores médios investidos em monitoramento por evento 

Itens 2017 2018 

Investimento total – R$ 2.044.425,74 1.999.556,90 

Total de eventos 167 221 

Valor médio investido – R$ 12.242,07 9.047,77 

Responsável pelo cálculo/medição:  João Gogola Neto 

A Tabela 2 demonstra que em termos nominais o montante de recursos aplicados reduziu 

2,19%, ou seja, R$ 44.868,84 (Quarenta e quatro mil, oitocentos e sessenta e oito Reais e 

oitenta e quatro centavos) inferior em relação ao ano anterior. Esta redução também foi 

percebida no valor médio por evento que passou de R$ 12.242,07 para R$ 9.047,77. Esta 

redução pode ser evidenciada pela melhoria da eficiência no atendimento, com maximização 

de reuniões e visitas realizadas por viagens, além de atendimentos a distância e 

aproveitamento de outros eventos para sincronização de compromissos. 

100 100 

(%) de cooperativas monitoradas
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 Indicadores de eficácia 

 

Investimento nos eventos de monitoramento (IEMO) 

Descrição: Calcula o percentual do investimento total realizado em relação ao previsto em 

eventos de monitoramento. 

Fórmula:   𝑰𝑬𝑴𝑶 =
𝑰𝑻𝑬𝑴𝑶

𝑰𝑷𝑬𝑴𝑶
 

Onde: 

Investimento nos eventos de monitoramento = IEMO 

Investimento total em eventos de monitoramento = ITEMO 

Investimento total previsto em eventos de monitoramento = IPEMO 

 

Tabela 3: Comparativo do investimento total realizado em relação ao previsto em 

eventos de monitoramento 

Itens 2017 2018 

Investimento total realizado – R$ 2.044.425,74 1.999.556,90 

Investimento total previsto – R$ 2.549.194,00 2.178.584,00 

(%) Percentual de realização  80,20% 91,78% 

Responsável pelo cálculo/medição: João Gogola Neto 

No indicador de eficácia financeiro notamos a aplicação de 91,78% dos recursos financeiros 

previstos. Eficácia superior ao ano anterior em 11,58 p.p. 

 Eventos realizados em monitoramento (ERMO) 

Descrição: Calcula o percentual de eventos realizados em relação ao previstos 

em eventos de monitoramento. 

Fórmula:   𝑬𝑹𝑴𝑶 =
𝑻𝑬𝑴𝑶

𝑻𝑬𝑷𝑴𝑶
 

Onde: 

Eventos realizados em monitoramento = ERMO 

Total de eventos em monitoramento = TEMO 

Total de eventos previstos em monitoramento = TEPMO 

 

 

Tabela 4: Comparativo de eventos realizados em relação ao previstos em eventos de 

monitoramento 
Itens 2017 2018 

Total de eventos realizados 167 221 

Total de eventos previstos 220 220 

(%) Percentual de realização 75,9% 100,5% 

Responsável pelo cálculo/medição: Maria Emília Pereira Lima / João Gogola Neto 

 

A Tabela 4 demonstra que a realização de eventos em 2018 foi de 100,5%% da meta 

estabelecida, ou seja, o plano de atividade de metas físicas foi integralmente cumprido. 
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Indicadores de efetividade 

 

Avaliação dos resultados dos eventos de monitoramento (C) 

Descrição: Calcula o percentual de evolução dos resultados dos eventos de 

monitoramento.  

Fórmulas:   𝑪 = ((
𝒃

𝒂
) − 𝟏) × 𝟏𝟎𝟎 

Onde: 

Avaliação dos resultados dos eventos de monitoramento = C 

Soma da avaliação das cooperativas atendidas em eventos de monitoramento 

(antes dos eventos) / Total das amostragens = a 

Soma da avaliação das cooperativas atendidas em eventos de monitoramento 

(depois dos eventos) / Total das amostragens = b 

 

Tabela 5: Resultado do questionário dos resultados dos eventos de monitoramento 

Questões 2017 2018 

1.a Qualidade gerencial das cooperativas antes dos 

eventos de monitoramento 
a a 

7,64 7,90 

1.b Qualidade gerencial das cooperativas depois dos 

eventos de monitoramento 
b c b c 

8,75 14,64% 8,84 11,90% 

2. Grau de contribuição para a melhoria da gestão 

das cooperativas com os eventos de monitoramento 
a a 

8,7 8,8 

3. Grau de satisfação geral com os eventos de 

monitoramento 
a a 

8,9 8,8 

Responsável pelo cálculo/medição: Maria Emília Pereira Lima / João Gogola Neto 

 

A pesquisa foi realizada via formulário eletrônico. 

Os indicadores de efetividade foram obtidos mediante aplicação de questionário específico 

junto às cooperativas atendidas em eventos de monitoramento. A amostragem foi de 21% das 

cooperativas atendidas. As notas (de 1 a 10) atribuídas às questões avaliadas. O resultado da 

pesquisa indica que em 2018 o Trabalho de monitoramento auxiliou na melhoria de 11,90% 

na gestão das cooperativas. 

II.c- Análise crítica dos principais macroprocessos e seu papel no alcance dos resultados 

obtidos. 

O macroprocesso envolvido neste objetivo tem foco em monitorar desempenhos e resultados 

com foco na sustentabilidade das cooperativas. 

 

II.d- Resultados físicos e financeiros previstos e obtidos nos principais programas 

relacionados ao objetivo estratégico, relativos ao exercício de 2018. 

Resultados 
Orçamentário Físico Unidade de 

medida 
Previsto Realizado Previsto Realizado 

Monitorar desempenhos e resultados 

com foco na sustentabilidade das 

cooperativas 

      

2.178.584,00  

      

1.999.556,90  
220 100,5 (%) de 

cooperativas 

monitoradas 
TOTAL 

 

2.178.584,00  

 

1.999.556,90  
221 

           

100,5  
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3.1.6 - Objetivo estratégico 6: Apoiar iniciativas voltadas para a saúde e segurança do trabalho e 

de qualidade de vida 

Descrição geral  

Apoiar iniciativas de saúde e prevenção de acidentes no trabalho, de qualidade de vida dos cooperados, 

empregados e familiares e incentivar a adoção de um estilo de vida saudável pelas cooperativas, visando a 

melhoria das condições de saúde e segurança no trabalho para empregados e cooperados. 

Responsável 

Maria Emilia Pereira Lima, Gerente de Desenvolvimento Cooperativo 

 

ii. Análise 

ii.a - Análise dos resultados obtidos em relação à situação inicialmente diagnosticada durante 

a elaboração do Plano Estratégico vigente, e aos avanços alcançados em 2018, com foco nas 

metas propostas para o período. 

Para o diagnóstico da situação inicial foram utilizados os resultados de 2017, sendo que foram 

realizados 1.580 eventos, com carga horária total de 17.888 e R$ 3.966.232,50 de recursos 

aplicados em iniciativas voltadas para a saúde e segurança do trabalho e qualidade de vida. 

Em 2018, o número de eventos apresentou um crescimento de 13% em relação ao ano 

anterior, já a carga horária total cresceu 10% e os recursos investidos totalizaram R$ 

5.028.001,73, sendo 27% maiores que em 2017. Isto refletiu em um crescimento de mais de 

22% no número de participações em relação ao ano anterior, totalizando 46.450 pessoas em 

2018, contra 37.960 em 2017. 

 

ii.b - Análise dos indicadores de resultado. 

 

  
 

Descrição detalhada de cada indicador: 

Para avaliar o presente objetivo estratégico, o indicador de resultados selecionado foi o 

número de participações nas iniciativas voltadas para a saúde e segurança no trabalho e de 

qualidade de vida. Observou-se que foi realizado 119% do previsto. Este número deve-se à 

ampliação de programas importantes, como o Programa de Promoção Social e Saúde do 

Trabalhador, que possui ações voltadas à saúde e qualidade de vida dos empregados e 

cooperados. 
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ii.c - Análise crítica dos principais macroprocessos e seu papel no alcance dos resultados 

obtidos. 

A principal temática abordada neste macroprocesso é Segurança e Saúde no trabalho. Esta 

temática se desdobra em diversos títulos, sendo que os principais foram Programa de 

Promoção Social e Saúde do Trabalhador e Programa de Segurança e Saúde no Trabalho, que 

juntos respondem por mais 70% do orçamento. Estes programas contaram com 31.243 

participações. 

 

 

ii.d - Resultados físicos e financeiros previstos e obtidos nos principais programas 

relacionados ao objetivo estratégico, relativos ao exercício de 2018. 
 

Resultados 
Orçamentário Físico Unidade de 

medida Previsto Realizado Previsto Realizado 

Apoiar iniciativas voltadas para a 

saúde e segurança do trabalho e de 

qualidade de vida 

          

5.473.377,00  

          

5.028.001,73  

            

39.173  

            

46.450  
Pessoas 

beneficiadas 

 TOTAL    5.473.377,00    5.028.001,73        39.173        46.450  

 

Observações: 

ii.e - Principais desafios até 2019 e panorama geral dos desafios até o término da vigência do 

Plano Estratégico. 

Conseguir atender às demandas das cooperativas no formato de educação à distância, em 

relação as normas regulamentadoras, onde há possibilidade de atendimento por meio dessa 

modalidade de ensino. 

Identificar demandas de treinamento conjuntas em relação a cursos de normas 

regulamentadoras. 

Fortalecer e ampliar os programas voltados para qualidade de vida do trabalhador. 

 

 

iii. Conclusão 

iii.a - Avaliação do resultado 

Os resultados tratam-se da aplicação de R$ 5.028.001,73, com 46.450 participações em 

iniciativas voltadas para saúde e segurança do trabalho e de qualidade de vida. 

 

 

iii.b - Ações para melhoria de desempenho 

Desenvolver e implementar a modalidade de ensino a distância. 

Acompanhamento da efetividade dos treinamentos por meio de indicadores relacionados à 

saúde e segurança no trabalho. 
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3.1.7 - Objetivo estratégico 7: Apoiar práticas de responsabilidade socioambiental  

Descrição geral  

Apoiar práticas sustentáveis e estimular ações de responsabilidade socioambiental pelas cooperativas, que 

beneficiem a comunidade próxima a elas. 

Responsável 

Maria Emilia Pereira Lima, Gerente de Desenvolvimento Cooperativo 

ii. Análise 

Para elaboração do plano estratégico deste objetivo, foram utilizadas as realizações de 2017, 

sendo que aconteceram 523 eventos, com carga horária total de 5.898 horas e foram aplicados 

R$ 756.906,47. Assim, as iniciativas voltadas à responsabilidade socioambiental contaram 

com 12.243 participações. 

Em 2018, foram realizados 633 eventos, que representou um aumento de 21% em relação ao 

ano anterior. A carga horária total para eventos dessa natureza foi de 7.329 horas e os recursos 

aplicados foram R$ 1.260.720,36 representando uma ampliação de 24% e 67%, 

respectivamente. Esse aumento refletiu em 16.811 participações no ano de 2018, superando 

em 37% o número de pessoas no ano anterior. 

As iniciativas relacionadas a este objetivo têm como foco melhorar a produtividade, 

desempenho e principalmente o engajamento das pessoas, por meio da melhoria na qualidade 

de vida, oferecer opções para incrementar e aprimorar conhecimento, agregando renda para as 

mulheres cooperativistas, além de elevar a qualidade de vida das famílias cooperadas.  

Outro foco importante das iniciativas é sensibilizar e despertar para reflexão sobre como as 

ações dos participantes em relação ao meio ambiente podem torná-lo mais sustentável, não 

somente preocupando-se com o ambiente de trabalho, mas também com o ambiente 

doméstico. 

 

ii.b - Análise dos indicadores de resultado. 
 

  
Descrição detalhada de cada indicador: 

O indicador selecionado para avaliar os resultados referente a este objetivo estratégico foi o 

número de participações em iniciativas voltadas para as práticas de responsabilidade 

socioambiental, sendo cooperados, empregados e familiares. Observou-se que o indicador 

realizado atingiu 120% do previsto em 2018. A ampla divulgação do Dia de Cooperar e a 
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ampliação do Programa de Felicidade Interna do Cooperativismo atraíram um número maior 

de participantes para essas ações. 

Neste objetivo, a contribuição da Unidade Nacional ocorreu de forma relevante, pois o Dia de 

Cooperar e o Programa de Felicidade Interna do Cooperativismo são promovidos por tal 

unidade. 

 

ii.c - Análise crítica dos principais macroprocessos e seu papel no alcance dos resultados 

obtidos. 

Os macroprocessos ligados ao objetivo estratégico de Responsabilidade Socioambiental são 

compostos por três temáticas: Empreendedorismo e Gestão de Renda, Qualidade de Vida e 

Responsabilidade Social e Ambiental. Tais temáticas respondem respectivamente por 31%, 

49% e 20% do orçamento. 

Os eventos da temática Empreendedorismo e Gestão de Renda contaram com 6.379 

participações, com destaque para o Programa de Promoção Social – Artesanato e Culinária. 

Na temática Qualidade de Vida, foram 6.263 participações, sendo que o Programa de 

Felicidade Interna do Cooperativismo foi responsável por 49% destas participações. Por fim, 

a temática Responsabilidade Social e Ambiental contou com 3.809 participações em seus 

eventos, com destaque para o Dia de Cooperar, com 2.495 participações. 

 

ii.d - Resultados físicos e financeiros previstos e obtidos nos principais programas 

relacionados ao objetivo estratégico, relativos ao exercício de 2018. 
 

Resultados 
Orçamentário Físico Unidade de 

medida 
Previsto Realizado Previsto Realizado 

Apoiar práticas de responsabilidade 

socioambiental 

     

1.678.573,00  

     

1.260.720,36  

            

14.004  

            

16.811  Pessoas 

beneficiadas 

TOTAL 

  

1.678.573,00  

  

1.260.720,36  

           

14.004  

           

16.811  

 

 

 Observações: 

ii.e - Principais desafios até 2019 e panorama geral dos desafios até o término da vigência do 

Plano Estratégico. 

Ampliar o número de cooperativas participantes no Dia de Cooperar e no Programa de 

Felicidade Interna do Cooperativismo e também nos programas de empreendedorismo e 

geração de renda para cooperados e familiares. 

 

iii. Conclusão 

iii.a - Avaliação do resultado 

Aplicação de R$ 1.260.720,36 em recursos financeiros nas iniciativas voltadas para 

responsabilidade socioambiental, contando com 16.811 participações. 

 

iii.b - Ações para melhoria de desempenho 

Divulgação mais efetiva do Dia de Cooperar para a comunidade. 

Criação de indicadores sociais e ambientais para monitoramento. 

Revisão do balanço social das cooperativas. 
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3.2 - Informações sobre a gestão 

O Sescoop/PR com a preocupação de evoluir internamente sobre as informações de gestão 

iniciou um trabalho de mapeamento de alguns processos envolvendo atividades finalísticas e 

meio. O objetivo é realizar o mapeamento de todo o Sescoop/PR. 

3.2.1 – Diretriz Finalística 

Descrição geral  

A Diretriz Nacional de Atuação Finalística estabelece o modelo de atuação finalística para as unidades do Sescoop, 

envolvendo as áreas de atuação, os macroprocessos, as entregas dos macroprocessos, os eixos de atuação, bem como 

diretrizes para a realização das atividades finalísticas. 

Responsável 

Marcelo Bonsenhor Martins 

ii. Análise 

Após o levantamento dos macroprocessos identificados e priorizados em 2017, no ano de 

2018 foram iniciados os mapeamentos dos processos com a contratação de empresa 

especializada, onde foram gastos em 2018 o valor de R$ 32.250,00 

 

Na priorização levantada o processo iniciou na Gerência de Desenvolvimento Cooperativo – 

GECOOP, no macroprocesso do Sistema GDH e teve 19 processos mapeados a seguir 

identificados: 

 

Quadro 3 – Relação dos processos mapeados - GECOOP 

Área Processos 

GECOOP Profissionalização PEDC 

GECOOP Profissionalização Criação do ciclo de planejamento 

GECOOP Profissionalização Planejamento da cooperativa 

GECOOP Profissionalização Análise de título de planejamento 

GECOOP Profissionalização Cadastro de novos instrutores 

GECOOP Profissionalização Atualização de cadastro de instrutores 

GECOOP Profissionalização Revisão de honorários 

GECOOP Profissionalização Criação de projetos descentralizados 

GECOOP Profissionalização Projetos centralizados - demanda interna 

GECOOP Profissionalização Projetos centralizados - demanda externa 

GECOOP Profissionalização Análise do projeto e aprovação do valor 

GECOOP Profissionalização Comitê de análise de projetos 

GECOOP Profissionalização Execução das demandas de eventos centralizados 

GECOOP Profissionalização Requisição de produtos ou serviços 

GECOOP Profissionalização Execução e fechamento de projeto centralizado - demanda interna 

GECOOP Profissionalização Execução e fechamento de projeto centralizado - demanda externa 

GECOOP Profissionalização Execução e fechamento do projeto descentralizado 

GECOOP Profissionalização Análise do fechamento do projeto 

GECOOP Profissionalização Encerramento do projeto e arquivamento 
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Na sequência, mas na trilha do macroprocesso anterior, a Gerência Administrativa/Financeira 

teve 8 processos mapeados a seguir identificados: 

 

Quadro 4 – Relação dos processos mapeados - Administrativo 

Área Processos 

ADM SESCOOP Cadastro de empresa 

ADM SESCOOP Verificação de regularidade fiscal de empresas de instrutoria 

ADM SESCOOP Verificação de regularidade fiscal de prestadores de serviços 

ADM SESCOOP Arrecadação 

ADM SESCOOP Orçamento 

ADM SESCOOP Conciliação e pagamento de passagens 

ADM SESCOOP/ CONTABILIDADE Pagamento de impostos (ISS, Receita Federal e PIS COFINS) 

ADM SESCOOP/ FINANCEIRO Pagamento de NF de projetos, recibos e faturas 

 

Ainda em relação aos processos mapeados foram descritos os POP´s – Procedimento 

Operacional Padrão e realizadas duas Auditorias para identificação de não-conformidades e 

possíveis melhorias no processo. 
 

Observações: 

iii. Conclusão 

Pretende-se para 2019 dar sequência no mapeamento de processos abrangendo outros setores 

do Sescoop/PR. Da mesma forma continuar com as auditorias oportunizando uma melhoria 

contínua nos procedimentos mapeados. 

  
3.2.2 - Objetivo estratégico 8: Aprimorar a gestão estratégica e padronizar processos 

Descrição geral  

Promover o aperfeiçoamento e alinhamento da gestão e dos processos aos direcionadores estratégicos e entre todas as 

unidades do Sescoop. 

Responsável 

Não há 

 

Em 2018 o Sescoop/PR não tinha nenhuma ação planejada visando promover o 

aperfeiçoamento e alinhamento da gestão e dos processos aos direcionadores estratégicos e 

entre todas as unidades do Sescoop. Buscou-se em alguns casos conhecer essas práticas em 

outras unidades estaduais buscando subsídios para novos estudos. 
 

3.2.3 - Objetivo estratégico 9: Desenvolver continuamente as competências dos colaboradores 

Descrição geral  

Oferecer, de forma contínua, aos seus colaboradores oportunidades para desenvolverem competências aderentes aos novos 

desafios que se apresentam para o cooperativismo, além de oportunidades de desenvolvimento profissional, retendo 

talentos e desenvolvendo lideranças.  

Vanessa C. de Castro 

 

ii. Análise 

A capacitação dos funcionários tem sido permanente, em sintonia com nossos valores de 

desenvolvimento e valorização das pessoas e compromisso com a inovação e resultados de 
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nossa instituição.   Para cumprimento dessas diretrizes, o Sescoop/PR identifica necessidades, 

estrutura os treinamentos, oferta e gerencia todas as ações em favor do desenvolvimento pleno 

das atividades profissionais, buscando manter o quadro de colaboradores capacitado e 

engajado. Normatizados procedimentos ao incentivo do desenvolvimento profissional de seus 

empregados, onde estão previstas as seguintes modalidades de incentivo:  

a) para a participação em eventos de longa duração poderá ser concedida bolsa de estudo, 

desde que prevista em convênio ou parceria com instituições de ensino devidamente 

habilitadas e nos valores e percentuais estipulados pelo SESCOOP/PR, de acordo com o 

deliberado pelo Comitê e aprovado pela Superintendência e Presidência;  

b) para a participação em eventos de curta e média duração poderá ser concedido o pagamento 

do valor do curso;  

c) para a participação em eventos modulares poderá ser concedido o pagamento de 

mensalidades. 

 

 

 

 

ii.b - Análise dos principais indicadores e macroprocessos em relação aos resultados obtidos. 
 

 
 

 Em 2018, o Sescoop/PR manteve a mesma equipe. Não ocorreram novas contratações. 

Houveram no período de 2017 cinco casos de afastamento de funcionários. 

Resultados 
Orçamentário Físico Unidade 

de medida 

Previsto Realizado Previsto Realizado 

Desenvolver continuamente as competências 

dos colaboradores 
  878.200,00  

  

711.818,77  
10 10 

Turnover 

(%)           

TOTAL    878.200,00  
   

711.818,77  

                   

10  

                   

10  

 

iii. Conclusão 

iii.a - Avaliação do resultado 

Dentro do centro de custos para desenvolvimento da equipe interna, comprova-se a aplicação 

de um montante de R$ 711.818,77, representando 81% do total planejado. A diferença entre o 

previsto e o executado diz respeito as negociações estabelecidas com as instituições 

10 10 

Rotatividade de pessoal (turnover)

Gráfico de indicadores de resultado

Previsto Realizado
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educacionais parceiras e outros fornecedores para diminuição dos custos com descontos ou 

com a oferta de bolsas de estudo para os funcionários em áreas do nosso interesse. O 

resultado do investimento se comprova com entregas mais assertivas às demandas 

estabelecidas tanto internamente quanto para as cooperativas ligadas ao sistema e demais 

organizações de nosso relacionamento. 

 

iii.b - Ações para melhoria de desempenho 

Dando continuidade ao trabalho iniciado em 2017 e entendendo da necessidade de padrões de 

qualidade sempre mais elevados, seguimos com o mapeamento dos processos 

organizacionais. Dessa forma, os GAPS levantados seguem norteando as linhas de 

capacitação e promovendo o desenvolvimento do capital humano. 

Entendendo o papel da liderança e sua importância para o desempenho eficaz de sua equipe, o 

programa de cultura e performance organizacional foi o diferencial do ano, fazendo com que 

toda a liderança tivesse uma atenção especial. A abordagem está nas competências necessárias 

para aumento de senso de identidade e compromisso, reforço dos valores organizacionais e 

mecanismo de controle e modelagem de comportamentos que gerem um alinhamento na 

direção para construção da cultura organizacional   eficaz. 

Outro destaque é o início de Programa de High Performance, que busca Capacitar, 

desenvolver e aparelhar os participantes com competências e ferramentas para que possam 

melhorar sua performance e sua tomada de decisões visando obter os melhores resultados e 

evoluam a uma postura mais ativa. 

As melhorias no sistema de apoio ao desenvolvimento dos funcionários, tem sido 

gradativamente implantado. Direcionamento as ações de valorização e reconhecimento dos 

funcionários tem resultado em engajamento e comprometimento com o Sistema como um 

todo sendo comprovados pelo ambiente organizacional reconhecidamente agradável. 

Incentivo a multiplicação do conhecimento, com rodadas de estudos sobre determinados 

temas – no formato já testado no ano anterior e mantido pelo caráter efetivo que conquistou e 

adotados como prática continua, sempre com a condução dos talentos internos, o que 

direciona o conhecimento adquirido para as particularidades necessárias aplicação direta no 

contexto que estamos inseridos. 
 

 

 

3.2.4 - Objetivo estratégico 10: Aprimorar e intensificar o relacionamento com as cooperativas 

Descrição geral  

Estimular o contato permanente com as cooperativas, tanto para disseminar as conquistas e pleitos a favor da categoria, 

quanto para entender suas demandas e necessidades. 

Responsável 

Não há 

 

ii. Análise 

O Sescoop/PR não tinha nenhuma ação específica planejada em 2018 para estimular o contato 

permanente com as cooperativas, tanto para disseminar as conquistas e pleitos a favor da 

categoria, quanto para entender suas demandas e necessidades. 
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3.2.5 -  Objetivo estratégico 11: Garantir comunicação frequente e ágil com os seus públicos 

Descrição geral  

Trabalhar a comunicação como meio para fazer com que o cooperativismo seja reconhecido por suas contribuições à 

sociedade brasileira e como forma de identificar as demandas e necessidades das cooperativas. 

Responsável 

Samuel Z. Milléo Filho 

 

ii. Análise 

O ano de 2018 foi bastante intenso para o setor da Comunicação Social do Sescoop/PR, 

especialmente por um fato atípico e que acabou impactando diretamente nossas cooperativas: 

o movimento paredista dos caminhoneiros em todo o país e que demandou diversas ações do 

setor para amenizar as perdas no transporte, especialmente de produtos perecíveis. Para 

monitorar esta greve, foi criado um Comitê de Crise integrado também pelos profissionais de 

comunicação do Sescoop/PR.  

A área de comunicação participou deste comitê, auxiliando no monitoramento e no repasse de 

informações através de um canal de Whatsapp (gerenciado pelo setor). Através dele foi 

possível atualizar em tempo real de todas as negociações e bloqueios de rodovias as 

cooperativas, em especial, a diretoria executiva do Sistema Ocepar, e público externo, 

principalmente os veículos de comunicação, assessorias de comunicação das cooperativas e 

seus dirigentes. Em dez dias foram mais de 50 entrevistas solicitadas pela imprensa com o 

presidente José Roberto Ricken, com destaque no dia 29/05, entrada ao vivo durante 16 

minutos no jornal Paraná TV ao meio dia em rede estadual. No feriado de Corpus Christi 

(31/05) distribuímos um release com um levantamento das perdas no faturamento das 

cooperativas de R$ 1 bilhão e que teve ampla repercussão. No dia seguinte atendemos 29 

contatos de jornalistas para detalhar sobre o tema. 

Outra atividade realizada pelo setor de comunicação social do Sescoop/PR foi o Programa de 

Educação Política, quando administramos um grupo de WhatsApp para sensibilizar os 

cooperativistas sobre a necessidade de voto consciente nas eleições de 2018. Além de 

estimular o voto consciente outra meta era fortalecer a base do cooperativismo no Congresso 

Nacional, através da eleição de parlamentares da Frencoop (Frente Parlamentar do 

Cooperativismo), aumentando a representação do cooperativismo no Congresso Nacional, o 

Sistema Ocepar, alinhado com uma diretriz da OCB, instituiu nessas eleições de 2018 o 

Programa de Educação Política – parana.coop + 10. Integramos o Comitê com a 

responsabilidade de administrarmos o canal de comunicação via Whatsapp com mais de 220 

lideranças cooperativistas. Durante os 76 dias foram enviadas por este canal de comunicação 

3.905 mensagens. Este trabalho contribui para a eleição de 11 parlamentares paranaenses que 

irão integrar a Frencoop em Brasília.  

O Sescoop/PR utiliza como veículo para promoção do cooperativismo o Informe Paraná 

Cooperativo, com circulação diária; o Portal Paraná Cooperativo; a Revista Paraná 

Cooperativo veiculada mensalmente; a Revista Técnico Científica, com três edições anuais, 

produção de áudios semanais para programas de rádio das cooperativas e demais emissoras e 

atendimento às demandas da imprensa local, estadual e nacional. Além da produção de  

O Informe Paraná Cooperativo diário é dirigido ao público em geral, onde são veiculadas 

informações do Sistema Ocepar, das cooperativas e políticas públicas que interessam ao 

cooperativismo. Em 2018, foram editadas 245 edições, com aproximadamente 5 mil matérias 

sobre e de interesse do cooperativismo e de atividades desenvolvidas pelo Sistema Ocepar, 

inclusive fotos e links, além de destaques. Publicado no Portal Paraná Cooperativo, o informe 



 

 
 
 

36 

RELATÓRIO DE GESTÃO 2018 

foi enviado para 4.856 assinantes por meio eletrônico. Ao longo do ano, as matérias 

publicadas foram visualizadas por 284.117 usuários, conforme dados fornecidos pelo Google 

Analytics, sendo que 199.922 através de desktops, 86.482 em móbile e 2.451 em tablets. 

Foram produzidas 11 edições da Revista Paraná Cooperativo, publicadas conjuntamente pela 

Ocepar e Sescoop/PR, com tiragem de 6.500 mil exemplares em cada uma delas. Também foi 

editada uma edição especial sobre intercooperação – parcerias e alianças entre cooperativas 

do sistema e outra edição especial sobre as atividades realizadas pelo sistema no primeiro 

semestre de 2018. O setor também é responsável pela produção e edição do Relatório de 

Atividades do Exercício de 2017 e Plano de Ação de 2019, apresentado na Assembleia Geral 

do Sistema Ocepar no mês de abril. 

A Revista Paraná Cooperativo Técnico e Científico teve 2 edições, com tiragem de 1,5 mil 

exemplares cada. É publicada em parceria com a Academia trazendo os melhores trabalhos 

dos colaboradores das cooperativas paranaenses que realizam cursos de pós-graduação com o 

apoio do Sescoop/PR.  

Anualmente também participamos com um estande do Sescoop Paraná durante a realização 

do Show Rural Coopavel com o objetivo de divulgar as ações do cooperativismo no estado do 

Paraná e receber delegações de visitantes das cooperativas no local. Anualmente o evento 

recebe por ano a visita de 280 mil pessoas, na sua grande maioria produtores rurais ligados ao 

meio cooperativista brasileiro. 
 
 

ii.b - Análise dos principais indicadores e macroprocessos em relação aos resultados obtidos. 

 

Resultados 
Orçamentário Físico Unidade de 

medida Previsto Realizado Previsto Realizado 

Garantir comunicação frequente e ágil com os 

seus público 

  

864.320,00  

     

816.765,47  
2 2 

% Alocado na 

comunicação 
          

TOTAL 
   

864.320,00  

   

816.765,47  

                     

2  

                     

2  
 

  

iii. Conclusão 

O ano de 2018 foi um ano bastante atípico devido as diversas demandas não planejadas, mas 

que foram executadas com todo profissionalismo pela equipe da Comunicação Social, 

demonstrado na descrição anterior pelas inúmeras atividades concluídas. 

 

2 2 

% alocado na comunicação em relação ao orçamento

Gráfico de indicadores de resultado

Previsto Realizado
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iii.a - Avaliação do resultado 

A equipe de profissionais da Comunicação Social do Sescoop/PR tem se desdobrado para 

atender de forma assertiva todas as demandas planejadas e aquelas que surgem conforme a 

necessidade do Sistema. Acreditamos que os resultados atingidos no ano de 2018 foram 

superiores ao exercício anterior (2017) pelas inúmeras entregas realizadas no ano.  

 

iii.b - Ações para melhoria de desempenho 

Capacitação constante para continuidade de uma prestação de serviços de excelência, 

principalmente em novas ferramentas de interesse do setor. Assim, podemos ter cada vez mais 

uma equipe atualizada e pronta para os desafios que com certeza virão. 

 
 

3.2.6 - Objetivo estratégico 12: Aperfeiçoar o controle, ampliar e diversificar as fontes de 

recursos 

Descrição geral  

Criar mecanismos para diversificar e controlar suas fontes de recursos buscando viabilizar o alcance de resultados para 

seus públicos de interesse no médio e longo prazo. 

Responsável 

Não há. 

ii. Análise 

O Sescoop/PR não tinha nenhuma ação planejada em 2018 para criar mecanismos para 

diversificar e controlar suas fontes de recursos buscando viabilizar o alcance de resultados 

para seus públicos de interesse no médio e longo prazo. 

 
3.2.7 - Manutenção de Serviços Administrativos 

Descrição geral  

Prover os órgãos do Sescoop dos meios administrativos para a implementação da gestão de seus programas finalísticos. 

Responsável 

José Ronkoski 

 

ii. Análise 

A manutenção dos Serviços Administrativos esta sob a responsabilidade da Gerencia 

Administrativa. É uma área meio que prioriza a execução das atividades voltadas ao suporte 

para o cumprimento do Plano de Ação do Sescoop/PR da gestão de seus programas 

finalísticos. Tem como responsabilidade executar atividades envolvendo serviços 

administrativos de recursos humanos, orçamento, contabilidade, gestão de pessoas, gestão 

financeira, cadastro e regularidade fiscal, gestão patrimonial, licitações, tecnologia da 

informação, atendimento de auditorias e órgãos de controle externo. 

No exercício de 2018 do total orçamento realizado 8,21% foram utilizados na atividade meio, 

envolvendo toda estrutura de manutenção, funcionamento para que as atividades finalísticas 

ocorressem de forma planejada. 
 

 

ii.b - Análise dos principais indicadores e macroprocessos em relação aos resultados obtidos. 

No que tange a respeito dos indicadores foram cumpridos conforme planejamento do 

Sescoop/PR. Não ocorreram empecilhos no decorrer do exercício para o cumprimento das 

ações. 
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Na execução financeira ocorreu uma realização abaixo da previsão orçamentária. Um dos 

principais motivos foi referente aos impostos federais. O Sescoop/PR entrou com uma ação 

para obter a imunidade na retenção de imposto de renda sobre as aplicações financeiras. A 

sentença foi julgada favorável para o Sescoop/PR. Diante do julgamento da causa as 

instituições financeiras passaram a não mais reter o valor dos impostos sobre as aplicações 

financeiras. 

 

Resultados 
Orçamentário Físico Unidade de 

medida 
Previsto Realizado Previsto Realizado 

Manutenção de Serviços 

Administrativos 
  1.027.656,00  790.751,60  1 1 

Serviço 

Mantido 
          

TOTAL 
    

1.027.656,00  

 

790.751,60  
 1             1  

 

iii. Conclusão 

A meta para o exercício de 2019 é não aplicar mais do que 10% no apoio da manutenção dos 

serviços administrativos (atividade meio). 
 

3.2.8 - Ações de Informática 

Descrição geral  

Prover os órgãos do Sescoop dos meios administrativos para a implementação da gestão de seus programas finalísticos.  

Responsável 

Placido da Silva Júnior 

ii. Análise 

Atualmente a área de TI do Sescoop/PR conta com três colaboradores e dois estagiários 

dedicados exclusivamente a manter os projetos de manutenção e desenvolvimento dos 

sistemas AutoGestão GDH, AutoGestão GDA, Pesquisa de Cargos e Salários, Intranet e o 

ERP Zeus. Para proporcionar agilidade e garantir a qualidade dos serviços executados é 

adotada a metodologia ágil Scrum. Qualquer melhoria ou correção é levantada junto a área 

finalística e registrada no sistema de chamados especifico para o controle de solicitações de 

alterações/melhoria de software. Toda implementação passa por testes realizados pela própria 

área de TI em um primeiro momento e posteriormente pela homologação da área demandante. 

Este processo interativo e ágil de desenvolvimento possibilita, além do registro das atividades 

realizadas, o perfeito alinhamento de expectativa com as áreas demandantes e a qualidade dos 

1 1 

Serviço Mantido

Gráfico de indicadores de resultado

Previsto Realizado
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artefatos entregues pela TI. Processos relacionados a manutenção do DataCenter e 

Infraestrutura são mantidos pela equipe do Sistema Ocepar sobre a coordenação de Plácido da 

Silva Junior. 

 

 

PLANO DE CAPACITAÇÃO DA EQUIPE DE TI 

Em 2018, foram realizados cursos para a equipe interna de formação de Analista de Negócios 

e o colaborador Diego Alves Porfirio concluiu o curso de Desenvolvimento de Aplicativos 

Móveis iniciado em 2017. Plácido iniciou em 2018 o curso de mestrado em Governança e 

Sustentabilidade. O plano de capacitação foi atingido em relação ao planejado. 

 

 

PRINCIPAIS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 

Os sistemas computacionais relacionados com os macroprocessos finalísticos e objetivos 

estratégicos da unidade em 2018,  contemplaram: 

a) SISTEMA DE CARGOS E SALÁRIOS – Sistema de pesquisa de cargos e salários 

utilizados pelas cooperativas para elaboração de indicadores e cenários de R.H. 

b) AUTOGESTÃO GDH – Sistema para planejamento, execução, monitoramento e 

encerramento de projetos de capacitação e promoção social. 

c) AUTOGESTÃO GDA – Sistema de Monitoramento e Analise de Cooperativas através 

de informações contábeis, R.H. e Sociais. 

d) ZEUS – ERP fornece os módulos de orçamento, patrimônio, contábil e financeiro. 

e) POWER BI fornece informações para apoio a decisão com base nas informações de 

todos os sistemas existentes no Sescoop/PR. 

 

Em relação as necessidades de novos sistemas informatizados ou funcionalidades para o 

próximo exercício, podemos relacionar: 

a) PEDC - Temos a intenção de trabalhar o desenvolvimento do PEDC, porém não há 

previsão para o desenvolvimento do mesmo no ano de 2019 devido ao fato da 

metodologia estar sendo amadurecida na área finalística. 

b) AUTOGESTÃO GDH – No sistema GDH está prevista a integração com a ferramenta 

CheckMob, implantação de Ordem de Serviço e demais solicitações registradas no 

sistema Hesk. 

c) CHECKMOB GDH – Prevista a contratação e integração do sistema de mercado 

CheckMob com o sistema GDH. Esta integração ampliará a capacidade de fiscalização 

dos projetos de formação profissional e promoção social do Sescoop. 

d) ZEUS – Zeus, haverá a troca do sistema pelo TOTVS conforme cronograma a ser 

definido pelo SESCOOP Nacional em 2019. 

 

INFORMAÇÕES SOBRE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DE TI (PETI) E /OU 

PLANO DIRETOR DE TI (PDTI) 

 

A) COMITÊ GESTOR de TI 

O Sescoop/PR conta com Comitê Gestor de TI implantado, o comitê é responsável por 

deliberar sobre novos projetos de TI.  
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B) PROJETOS DE TI 2018 

Em 2018 foram executadas melhorias nos sistemas AutoGestão GDH e AutoGestão GDA, 

tais implementações estão diretamente ligadas ao Planejamento Estratégico Corporativa e de 

TI pela característica do apoio a áreas finalísticas do Sescoop Paraná. O sistema AutoGestão 

GDH recebeu novas versões contendo correções e melhorias especificadas em oito boletins de 

versão, já o sistema AutoGestão GDA recebeu novas versões contendo correções e melhorias 

especificadas em seus três boletins de versão o mesmo ocorreu com o Sistema de Cargos e 

Salários que em 2018 foi adequado para que as pesquisas pudessem ser ampliadas para o 

ramo Saúde contendo um boletim de versão. 

Ainda em 2018 foram criados diversos dashboards para apoio a decisão e tomada de decisão, 

os mesmos estão disponíveis na ferramenta Business Intelligence BI. Entre outros projetos, 

destaca-se a integração entre o sistema de rastreamento de frota. 

A manutenção dos softwares não resultou em dispêndio financeiro direto pelo SESCOOP/PR 

devido ao fato de ter sido realizada pela equipe interna de TI. Os objetivos de sustentação das 

operações finalísticas e evolução tecnológica foram atendidos com sucesso. 

Medidas tomadas para mitigar eventual dependência tecnológica são constantes, como por 

exemplo, utilizar tecnologias amplamente difundidas; não proprietárias e ter posse do código 

fonte. Atualmente os softwares que tem por objetivo suportar as áreas finalísticas foram 

criados sobre as plataformas e frameworks livres como JAVA e HIBERNATE. Intrínseca a 

atuação da TI está a premissa do não aprisionamento tecnológico a fornecedores ou 

plataformas tecnológicas.  

Ainda em 2018 foram realizadas as renovações das licenças da solução Office 365 que visa 

garantir a evolução tecnológica de aplicativos como Word, Office, Excel e PowerPoint além 

de fornecer outro recurso importante que o Skype.  

 

C) CURSOS 2018 

No campo da capacitação profissional foram executados cursos de curta duração e longa 

duração nas cooperativas, como: 

a) Realização de 03 turmas do curso de Gestão em TI: 01 turma em Londrina e 02 em Cascavel. O 

Programa de Gestão em TI conta com três turmas que atendem mais de 110 

profissionais de 38 cooperativas, duas turmas foram abertas na cidade de Cascavel e 

uma na cidade de Londrina. 
b) Realizada 02 turmas do curso de Processos BPMN em Cacavel na sede da cooperativa Cotriguaçu.  

c) Iniciada 01 turma do Programa de Big Data e Data Sciense em Cascavel. 

 

Em 12 de junho foi realizado o Fórum de TI que reuniu 65 participantes de TI superando o 

número de inscritos previsto de 45 participantes. O evento ocorreu fora de Curitiba em 

conjunto com a cooperativa Frísia em Carambeí em conjunto com a DigitalAgro. Este evento 

reuniu, além dos profissionais de TI, demais profissionais da área de comunicação do S 

Sescoop/PR durante parte do evento. 

 
D) FÁBRICA DE SOFTWARE 

 

Foi elaborado um Termo de Referência - TR para contratação de uma Fábrica de Software. Para tanto 

a área de TI elaborou a Metodologia de Desenvolvimento de Sistemas – MDS que serviu como 
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referência para a descrição do termo de referência do objeto. A licitação foi realizada em 2018 com 

sucesso, porém a utilização da Fábrica de Software acontecerá somente no ano de 2019. 

 

E) REPRESENTAÇÃO 

 

O coordenador da TI, Plácido da Silva Jr, integrou o Grupo de Trabalho de TI do Sistema S 

representando o Sescoop/PR. As reuniões com foco em integração e troca de experiencias abordaram, 

entre outros temas, assuntos pertinentes a contratação de fábrica de software e o sistema ERP Totvs 

que deverá ser implantado pelo Sescoop em nível nacional. Duas reuniões presenciais realizadas no 

Sebrae Paraná nos dias 28/03 e 18/09 de 2018. 

 
 

 

 

ii.b - Análise dos principais indicadores e macroprocessos em relação aos resultados obtidos. 

 
 
Descrição detalhada de cada indicador: (ajustar a cor do farol conforme a realidade) 

 

Resultados 
Orçamentário Físico Unidade de 

medida 
Previsto Realizado Previsto Realizado 

Ações de Informática 
     

509.800,00  

     

394.204,17  
1 1 

Serviço 

Mantido 
TOTAL 

   

509.800,00  

   

394.204,17  

                     

1  

                     

1  

 

Observações: 

iii. Conclusão 

iii.a - Avaliação do resultado 

O planejamento das ações de Informática foi executado com sucesso, um resumo das mesmas está 

descrito no tópico informações sobre planejamento estratégico de TI (PETI) e /ou plano diretor 

de TI (PDTI). 
 

iii.b - Ações para melhoria de desempenho 

Continuar na busca e desenvolvimento de novas ferramentas para atividade interna, como também nas 

próprias cooperativas beneficentes do Sescoop/PR 

 

 

 

 

1 1 

Serviço Mantido

Gráfico de indicadores de resultado

Previsto Realizado
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3.2.9 - Gestão Administrativa 

Descrição geral  

Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais  

Responsável 

Leonardo Boesche 

ii. Análise 
Compõem a Gestão Administrativa o presidente e o superintendente, que são responsáveis por 

coordenar as atividades e a gestão dos recursos financeiros e de pessoal. Destacando-se o 

acompanhamento da execução do plano de metas, plano de trabalho, orçamentário e suas 

reformulações. Revisão dos normativos da instituição, desenvolvendo ações permanentes visando à 

melhoria da gestão de pessoas, com programas de qualificação do quadro de colaboradores, 

implementação de políticas de estímulo profissional e de remuneração. 

A Superintendência tem com responsabilidade a coordenação da área fim, gestão dos recursos 

financeiros, controle e execução do planejamento, de pessoal e prestação de contas ao Presidente, 

Conselho de Administração, Conselho Fiscal e órgãos de Controle. 
 

ii.b - Análise dos principais indicadores e macroprocessos em relação aos resultados obtidos. 

 

Resultados 
Orçamentário Físico Unidade de 

medida Previsto Realizado Previsto Realizado 

Gestão Administrativa 
       

95.168,00  

       

53.698,93  
1 1 

Entidade 

Mantida 
        

TOTAL 
     

95.168,00  

     

53.698,93  
1 1 

 

 

 

3.2.10 - Serviços de Administração e Controle Financeiro 

Descrição geral  

Contribuir para manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do SESCOOP, mediante administração financeira, 

orçamentária e contábil 

Responsável 

Leonardo Boesche 

ii. Análise 

O Conselho se reuniu seis vezes em 2018. Os conselheiros analisaram, dentre outros assuntos, 

o plano de trabalho, orçamentário e suas reformulações, tais como relatórios de atividades, 

1 1 

Entidade Mantida

Gráfico de indicadores de resultado

Previsto Realizado
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prestação de contas, balanço patrimonial e financeiro e relatório de gestão, aprovação de 

portarias e resoluções, nomeação de membros das comissões de licitação, avaliação, compras 

e seleção, bem como exame dos pareceres das auditorias. 
 

ii.b - Análise dos principais indicadores e macroprocessos em relação aos resultados obtidos. 

 
 

Resultados 
Orçamentário Físico Unidade de 

medida 
Previsto Realizado Previsto Realizado 

Serviços de Administração e Controle 

Financeiro 

       

31.000,00  

       

27.272,00  
6 6 

Serviço 

Mantido 
TOTAL 

     

31.000,00  

     

27.272,00  

                     

6  

                     

6  

Observações: 

iii. Conclusão 

iii.a - Avaliação do resultado 

A participação do Conselho Administrativo é fundamental para aprovação de diretrizes, 

normas e acompanhar as ações realizadas. Em relação a execução física as metas cumpriram 

100% de realização e na parte financeira foi realizado cerca de 88% orçado.  

 

 
3.2.11 - Gestão do Processo Planejamento Institucional 

Descrição geral  

Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais 

Responsável 

José Ronkoski 

ii. Análise 

O Conselho Fiscal reuniu-se seis vezes durante o ano para exame das contas e respectivas 

notas explicativas, acompanhamento da execução orçamentária, análise dos pareceres das 

auditorias interna e externa e avaliação dos processos licitatórios e de compras culminando na 

emissão de parecer no final do ano. Em relação ao exercício de 2017 foram realizada o 

mesmo número de reuniões. 

 

 

 

 

 

6 6 

Serviço Mantido

Gráfico de indicadores de resultado

Previsto Realizado
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ii.b - Análise dos principais indicadores e macroprocessos em relação aos resultados obtidos. 
 

 
 

Em relação ao desempenho financeiro foram aplicados cerca de 82% de recursos, enquanto ao 

número de reuniões a meta física foi atingida em 100%. 

 

Resultados 
Orçamentário Físico Unidade de 

medida 
Previsto Realizado Previsto Realizado 

Gestão do Processo Planejamento 

Institucional 

       

19.160,00  

       

15.619,00  
6 6 

Plano 

Institucional 
TOTAL 

     

19.160,00  

     

15.619,00  
6 6 

 

Observações: 

iii. Conclusão 

iii.a - Avaliação do resultado 

O papel do Conselho Fiscal é fundamental para acompanhar a execução do plano de trabalho 

e a execução financeira do Sescoop/PR. As metas foram atingidas. 

 

iii.b - Ações para melhoria de desempenho 

Adequar e implantar o plano de trabalho nas reuniões utilizando a forma sugerida e utilizada 

pelo Sescoop Nacional. 
 

3.2.12 - Serviços de Auditoria 

Descrição geral  

Contribuir para manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do SESCOOP, mediante administração financeira, 

orçamentária e contábil 

Responsável 

Tadeu Duda 

ii. Análise 

A Auditoria Interna, instituída nos termos das disposições do Decreto nº 3.591/2000 e da IN CGU  

nº 09/2018, visando o assessoramento à administração com informações sobre o  desempenho da 

gestão, subsidiando o processo  e agregando valor ao gerenciamento da coisa  pública, levou a 

efeito no exercício de 2018 um total de  873 horas de trabalho, produzindo nove relatórios 

específicos na área operacional e ainda o RAINT/2017, o  PAINT/2019 e no atendimento do 

artigo 13,item III da IN TCU nº 63/2010,  emitiu Parecer, anexo ao relatório de gestão do 

6 6 

Plano Institucional

Gráfico de indicadores de resultado

Previsto Realizado
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exercício de 2017,  com manifestação expressa sobre os controles internos administrativos, a 

regularidade dos processos licitatórios, o gerenciamento da execução de convênios e ajustes, 

sobre o cumprimento das recomendações da Auditoria Interna, do Tribunal de Contas da União, 

do Órgão de Controle Interno e das decisões e recomendações do Conselho Fiscal e do Conselho 

Administrativo. 
 

ii.b - Análise dos principais indicadores e macroprocessos em relação aos resultados obtidos. 

Em 2018, a Auditoria Interna, atingiu 109,04% do montante de horas previstas, 

tendo levado a efeito 873   horas de trabalho, com o que cumpriu plenamente o 

planejamento respectivo, no atendimento de sua missão e objetivos.   

 
 

Resultados 
Orçamentário Físico Unidade de 

medida 
Previsto Realizado Previsto Realizado 

Serviços de Auditoria 
       

11.300,00  

         

4.211,02  
9 9 

Auditoria 

Realizada 
TOTAL 

     

11.300,00  

       

4.211,02  
9 9 

 

 

 

 

3.2.13 - Pagamento de Pessoal e Encargos Sociais 

Descrição geral  

Prover os órgãos do Sescoop dos meios administrativos para a implementação da gestão de seus programas finalísticos.  

Responsável 

Leonardo Boesche 

 
As normas, políticas e planos para a área de Recursos Humanos estão previstas no artigo 8º, 

inciso IV, do regimento interno do Sescoop/PR, que estabelece a competência ao Conselho 

Administrativo em “aprovar o plano de cargos, salários e benefícios, o quadro de pessoal e a 

tabela de remuneração correspondente à contratação dos empregados do quadro efetivo do 

Sescoop/PR”.  

Ciente que em ambiente saudável o trabalhador tende a melhorar a produtividade 

organizacional, o Sescoop/PR investe constantemente na melhoria das condições de trabalho 

do seu quadro de pessoal. Dentro de sua atuação, a entidade vê-se diante de desafios comuns a 

9 9 

Auditoria Realizada

Gráfico de indicadores de resultado

Previsto Realizado
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organizações que se relacionam com um cenário dinâmico, exigindo contínuo aprimoramento 

dos processos. Por isso, a entidade vem crescendo e se desenvolvendo no sentido de melhor 

atender aos seus objetivos organizacionais.  

 

ii. Análise 

ii.a - Descrição sucinta das atividades empreendidas no exercício e balanço das atividades, enfatizando os 

principais avanços obtidos no exercício de 2018 em relação ao exercício de 2017. 

 
ii.b - Análise dos principais indicadores e macroprocessos em relação aos resultados obtidos. 

 

  
 

Resultados 
Orçamentário Físico Unidade de 

medida Previsto Realizado Previsto Realizado 

Pagamento de Pessoal e Encargos 

Sociais 3.376.820,00  3.375.521,19  
21 25 Pessoas 

beneficiadas 
TOTAL 3.376.820,00  3.375.521,19  21  25  

 

 

 

3.3 - Estágio de implementação do planejamento estratégico 
  

As atividades de planejamento do Sescoop/PR foram realizadas em conjunto com as 

cooperativas contribuintes, levando-se em conta o Plano Estratégico de Desenvolvimento 

Cooperativo (PEDC), que tende a orientar, de forma mais assertiva, a aplicação de recursos do 

Sescoop/PR, conforme as necessidades das cooperativas. Com as informações, é elaborado 

um diagnóstico com as demandas de treinamento e de desenvolvimento humano existentes em 

cada cooperativa. 

O diagnóstico levantado apresenta uma série de ações para capacitação dos gestores e 

profissionais. Foram realizadas reuniões com os agentes de cooperativas, visando refinar a 

análise e explicar a metodologia de interpretação. 

Com o objetivo de desenvolver uma metodologia, o mesmo trabalho foi discutido com as 

cooperativas centrais de crédito e de saúde. Para dar embasamento técnico aos estudos, 

abrangendo as cooperativas dos Núcleos Cooperativos das regiões Norte e Noroeste; um 

segundo, dos Núcleos Oeste e Sudoeste, e, um terceiro, do Núcleo Centro-Sul. 
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3.3.1 - Estágio de desenvolvimento 

O Plano estratégico institucional, compreendendo o horizonte 2015-2020, foi construído em 

seis etapas, a saber: 

1 – Elaboração dos Cenários de Atuação e identificação dos Desafios Estratégicos do 

Cooperativismo: 

Contemplou a avaliação e mapeamento das tendências e perspectivas futuras ao ambiente de 

atuação do cooperativismo, identificação das oportunidades e ameaças para o Sescoop, 

antecipadas pelos cenários desenvolvidos e identificação de necessidades e demandas das 

cooperativas. 

Nesta etapa destacou-se a participação de formadores de opinião, especialistas, pesquisadores 

e atores que impactam o cooperativismo, por meio de entrevistas em profundidade, e de 

dirigentes de cooperativas de diversas ramos, tamanhos e localidades, que responderam 

pesquisa via web e participaram de grupos focais -  técnica de pesquisa que coleta dados a 

partir da interação entre grupos, no caso, de cooperativas, ao se discutir tópicos sugeridos pelo 

pesquisador.  

2 – Avaliação do Plano do Sescoop (2010-2013) 

Avaliação da execução do plano estratégico 2010-2013 e seu modelo de elaboração e do 

ambiente interno do Sescoop, com destaque para a realização de pesquisas internas com 

colaboradores das unidades nacional e estaduais do Sescoop, para a identificação de forças e 

fragilidades. 

3 – Formulação da Estratégia 

Para a formulação da estratégia do Sescoop foram realizadas oficinas com a participação de 

lideranças do Sescoop. 

4 – Modelo de Desdobramento do Plano para Unidade Nacional e Unidades Estaduais 

Foi desenvolvido modelo para que as unidades do Sescoop realizassem o desdobramento da 

estratégia institucional em planos estaduais.  

5 – Desenvolvimento de Sistema de Indicadores 

Definição de indicadores para mensurar a execução da estratégia institucional. 

6 – Capacitação das Unidades Nacional e Estaduais 

Realização de capacitação com participantes das unidades nacional e estaduais para 

apresentação do novo ciclo e orientação sobre a elaboração dos planos estratégicos das 

unidades nacional e estaduais, pautados no plano institucional. 

O Plano Estratégico do Sescoop/PR encontra-se no terceiro ano de execução e vem servindo 

de referência para a elaboração dos planos de trabalho anuais da unidade. Em 2017, a unidade 

nacional iniciou trabalho de reformulação e validação dos indicadores estratégicos que 

englobam os elementos da visão e da missão, os desafios institucionais e os objetivos 

estratégicos finalísticos e de gestão, visando a posterior fixação de metas institucionais e 

desdobramentos para as unidades estaduais. 

O Plano Estratégico do Sescoop/PR 2015-2020 está inserido no contexto de um planejamento 

estratégico corporativo, tendo as Unidades Nacional e Estaduais realizado o seu 

desdobramento, considerando as estratégias institucionais e a realidade em que estão 

inseridas.  
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O adequado desdobramento da estratégia exigiu da Unidade o entendimento da estratégia 

institucional, a análise dos fatores internos e externos que impactam a sua realidade, a 

priorização e seleção dos objetivos estratégicos a serem trabalhados, a identificação dos 

projetos estruturadores e das atividades que contribuirão para o alcance dos resultados 

esperados pelo Sescoop. 

Concluído o desdobramento da estratégia institucional, foi aprovado o Plano Estratégico da 

Unidade Estadual. 

Destaque-se que o Sescoop/PR está inserido no contexto de um planejamento estratégico 

corporativo e adotou em seu plano objetivos estratégicos finalísticos e de administração e 

apoio, constantes do Plano Sescoop 2015-2020. 
 

 

 

 

3.3.2 - Metodologia de formulação, de avaliação e de revisão dos objetivos estratégicos 

A metodologia de formulação apresentou grandes diferenciais e destacou-se pela intensa 

participação dos diversos stakeholders em sua elaboração. Entre as principais características 

desse processo estão: 

Planejamento integrado, apresentando grande sinergia entre a Unidade Nacional e Unidades 

Estaduais; 

Elaboração de cenários para o cooperativismo até 2025; 

Participação direta das cooperativas no processo de planejamento; 

Definição do futuro desejado para o cooperativismo no período de 10 anos; 

Identificação dos Desafios Estratégicos do cooperativismo. 

Uma vez aprovado, o Plano Estratégico tem sua implementação realizada por meio da 

execução de projetos que buscam alcançar as transformações necessárias ao desenvolvimento 

das cooperativas e das demais atividades que suportam a operação da Unidade. 

Os principais projetos e atividades executados em 2017, sua vinculação aos objetivos 

estratégicos, respectivas metas, riscos identificados para seu alcance, estratégias adotadas, 

bem como as devidas contextualizações utilizaram a metodologia repassada pela Unidade 

Nacional.  

 

 

 

3.3.3 - Indicadores de desempenho relacionados à gestão estratégica 

Os indicadores institucionais de desempenho estratégicos foram reavaliados pela Unidade 

Nacional, encontrando-se em fase de implementação pelas unidades estaduais. Para a 

realização do trabalho foi contratada a Fundação Nacional da Qualidade – FNQ que, em 

conjunto com as equipes técnicas do Sescoop, estabeleceu um plano de implementação para o 

ano de 2018. 

Em relação ao desempenho orçamentário do exercício de 2018, foram utilizados os 

indicadores abaixo: 
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Nome: Crescimento da Receita Realizada  

Descritivo: Taxa de crescimento percentual do valor total da receita total realizada no ano corrente em relação ao ano 

anterior 

Fórmula: ((Valor da receita total realizada no ano/Valor da receita total realizada no ano anterior) -1) X 100 

Elemento 2016 2017 2018  

Valor Realizado no ano (R$) 48.089.406,58  52.102.822,02 49.903.302,47 

Valor Realizado no ano anterior (R$) 42.317.227,04  48.089.406,58 52.102.822,02 

Índice de Crescimento da Receita (%) 13,64 8,35 -4,22 

Fonte: Orçamento Integrado – Sistema Zeus 

 

Nome: Índice de realização do orçamento 

Descritivo: Valor do orçamento realizado, em relação ao valor do orçamento previsto 

Fórmula: (Orçamento total realizado/Orçamento total previsto) X 100 

Elemento 2016 2017 2018 

Total Realizado (R$) 43.775.763,48 48.169.550,70 57.298.793,24 

Total Previsto (R$) 49.600.000,00 56.853.213,00 66.000.000,00 

Índice de Realização do Orçamento (%) 88,26 84,73 86,82 

Fonte: Orçamento Integrado – Sistema Zeus 

 

Nome: Participação das despesas totais de pessoal no orçamento realizado 

Descritivo: Despesas executadas de pessoal / total do orçamento realizado 

Fórmula: (Orçamento de pessoal realizado/Orçamento total realizado) X 100 

Elemento 2016 2017 2018 

Total das Despesas com Pessoal (R$) 7.290.015,79 7.299.562,91 8.538.423,00 

Orçamento Total Realizado (R$) 43.775.763,48 48.169.550,70 57.298.793,24 

Participação da folha de pagamento (%) 16,65 15,15 14,90 

Fonte: Orçamento Integrado – Sistema Zeus 

 

Nome: Índice de realização do orçamento da área finalística 

Descritivo: Refere-se ao valor da execução orçamentária da área finalística, exceto pessoal 

Fórmula: (Valor do orçamento realizado pela área finalística, exceto pessoal e encargos/ Valor do 

orçamento previsto da área finalística) x 100 

Elemento 2015 2016 2017 

Orçamento realizado da área finalística (R$) 
35.300.168,96 44.336.508,00 50.144.924,84 

Orçamento previsto da área finalística (R$) 
28.152.605,32 35.300.168,96 58.047.948,00 

Índice de Execução Orçamentária da Área Finalística 

(%) 
25,39 25,60 -13,61 

Fonte: Módulo Orçamento Integrado – Relatórios Relsim 01 - Sistema Zeus 
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Nome: Participação das despesas de pessoal alocados na área finalística no total das despesas totais de pessoal 

Descritivo: Despesas de pessoal executadas da área finalística / total das despesas de pessoal 

Fórmula: (Orçamento de pessoal realizado/Orçamento total realizado) X 100 

Elemento 2016 2017 2018 

Despesas de Pessoal da área finalística (R$) 1.007.193,10 1.011.402,26 1.326.417,81 

Total das despesas de pessoal (R$) 1.190.300,00 1.285.800,00 1.807.232,00 

Participação da folha da área finalística (%) 84,62 78,66 73,39 

Fonte: Orçamento Integrado – Sistema Zeus 

Nome: Participação das despesas de pessoal alocados na área meio no total das despesas totais de pessoal 

Descritivo: Despesas de pessoal executadas da área meio / total das despesas de pessoal 

Fórmula: (Orçamento de pessoal realizado/Orçamento total realizado) X 100 

Elemento 2016 2017 2018 

Despesas de Pessoal da área meio (R$) 2.769.060,72 2.821.640,41 3.375.521,19 

Total das despesas de pessoal (R$) 7.290.016,00 7.299.562,91 8.218.849,61 

Participação da folha da área meio (%) 37,98 38,65 41,07 

Fonte: Orçamento Integrado – Sistema Zeus 

 

Nome: Índice de realização do orçamento da área meio 

Descritivo: Refere-se ao valor da execução orçamentária da área meio, exceto pessoal  

Fórmula: (Valor do orçamento realizado pela área meio, exceto pessoal e encargos / Valor do orçamento previsto da 

área meio) x 100 

Elemento 2016 2017 2018 

Orçamento realizado da área meio (R$) 1.007.193,10 1.011.402,26 1.326.417,81 

Orçamento previsto da área meio (R$) 39.999.509,66 48.169.550,70 57.298.793,24 

Índice de Execução Orçamentária da Área Meio 

(%) 

2,52 2,10 2,31 

Fonte: Orçamento Integrado – Sistema Zeus 

 

Nome: Índice de realização do orçamento da área finalística 

Descritivo: Refere-se ao valor da execução orçamentária da área finalística, exceto pessoal 

Fórmula: (Valor do orçamento realizado pela área finalística, exceto pessoal e encargos/ Valor do orçamento previsto 

da área finalística) x 100 

Elemento 2016 2017 2018 

Orçamento realizado da área finalística (R$) 35.478.553,59 42.566.701,25 54.242.301,97 

Orçamento previsto da área finalística (R$) 40.512.854,00 47.037.090,00 62.626.000,00 

Índice de Execução Orçamentária da Área Finalística 

(%) 

85,57 90,50 86,61 

Fonte: Orçamento Integrado – Sistema Zeus 
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Nome: Participação da área finalística no total do orçamento realizado, inclusive pessoal  

Descritivo: Valor executado pela área finalística, inclusive pessoal e encargos, em relação ao valor total do orçamento 

realizado 

Fórmula: (Total realizado da área finalística, inclusive pessoal e encargos/ Total do orçamento realizado) x 100 

Elemento 2016 2017 2018 

Valor total do orçamento realizado da área finalística 

(R$) 
28.290.955,92 39.999.509,66 52.596.854,00 

Valor total do orçamento realizado (R$) 35.140.296,18 45.363.993,00 57.298.793,24 

Participação da área finalística no orçamento total (%) 80,51 88,17 91,79 

Fonte: Orçamento Integrado – Sistema Zeus 

 

Nome: Participação da área meio no total realizado, inclusive pessoal  

Descritivo: Valor executado pela área meio, inclusive pessoal e encargos, em relação ao valor total do orçamento 

realizado 

Fórmula: (Total realizado da área meio, exceto pessoal /Total do orçamento realizado) x 100 

Elemento 2016 2017 2018 

Valor total do orçamento da área meio (R$)          3.776.253,82  3.833.042,67 5.184.052,00 

Valor total do orçamento realizado (R$) 43.775.763,48 48.169.550,70 57.298.793,24 

Participação da área meio no orçamento total (%) 8,63 7,96 9,05 

Fonte: Orçamento Integrado – Sistema Zeus 

 

Nome: Participação do Saldo de Exercícios Anteriores no Orçamento  

Descritivo: Valor total acumulado de Saldos de Exercícios Anteriores, em relação ao valor do orçamento realizado no 

exercício  

Fórmula: (Valor do Saldo de Exercícios Anteriores / Valor Total do Orçamento Realizado) X 100 

Elemento 2016 2017 2018 

Saldo de Exercícios Anteriores (R$) 4.261.865,23 3.723.679,00 -4.228.523,03 

Valor do Orçamento Realizado (R$) 43.775.763,48 48.169.550,70 57.298.793,24 

Participação do Saldo de Exercícios Anteriores no 

Orçamento da Unidade (%) 

9,74 7,73 -7,38 

 

Fonte: Orçamento Integrado – Sistema Zeus 

 

3.3.4 - Revisões ocorridas no planejamento estratégico, sua descrição e periodicidade 

As revisões são feitas no âmbito dos planos de trabalho anuais (níveis tático e operacional), 

sem alterações nos fundamentos do planejamento estratégico sistêmico 2015-2020, porém são 

avaliadas novas oportunidades e ameaças do ambiente externo e as potencialidades e 

necessidades de melhorias internas para alavancar a atuação da unidade no âmbito estadual. 

 

3.3.5 - Envolvimento da alta direção (Diretores) 

Os eventos de revisão estratégica para formulação e reformulação do plano de trabalho anual 

contam com a participação expressiva de colaboradores e lideranças da Unidade Estadual, 

envolvidos nos processos de planejamento, projetos e orçamento, com a aplicação teórica e 

prática dos conceitos. 



 

 
 
 

52 

RELATÓRIO DE GESTÃO 2018 

Vale salientar que o plano anual de trabalho e sua reformulação são aprovados em reuniões 

ordinárias do Conselho Estadual, acompanhados pelo Conselho Fiscal e enviados para 

Unidade Nacional para consolidação. 

 

3.3.6 - Alinhamento das unidades ao planejamento estratégico 

O Plano Estratégico do Sescoop/PR 2015-2020 está inserido no contexto de um planejamento 

estratégico corporativo, tendo o Sescoop/PR realizado o seu desdobramento, considerando as 

estratégias institucionais e a realidade em que estão inseridas.  

O adequado desdobramento da estratégia exigiu o entendimento da estratégia institucional, a 

análise dos fatores internos e externos que impactam nossa realidade, a priorização e seleção 

dos objetivos estratégicos a serem trabalhados no exercício, a formulação dos projetos e a 

proposição das atividades que contribuirão para o alcance dos resultados esperados pelo 

Sescoop. 

 

3.3.7 - Principais dificuldades e mudanças previstas 

Entraves internos, políticos ou econômicos, também travaram os avanços do país, como a 

morosidade ou descontinuidade do trâmite no Congresso Nacional de reformas necessárias, 

como a tributária e a previdenciária.  

Outro agravante foi a paralisação do transporte rodoviário, em maio, que elevou os custos de 

logística. Só as cooperativas do Paraná tiveram perdas de R$ 1 bilhão no faturamento. E o 

episódio serviu para mostrar o nível de exaustão da logística centrada no modal rodoviário, 

que responde por 84% do volume de mercadorias transportado no Paraná e afeta a 

competitividade dos produtos nos mercados interno e externo. 

A visão dos dirigentes, o pragmatismo dos executivos, a formação de novas lideranças, o 

treinamento dos profissionais e os investimentos nas áreas técnicas e econômicas merecem 

atenção especial do Sistema Ocepar e das cooperativas: em 2018, foram realizados 8.898 

eventos de capacitação e promoção social, atingindo 251,6 mil pessoas.  

Mesmo neste cenário de dificuldades, o cooperativismo paranaense manteve firme a estratégia 

de desenvolvimento, com planejamento e investimentos para atender as demandas dos 

mercados, evidenciando o seu grau de profissionalização, inovação e modernização da gestão. 

Por isso, cresceu estimados 18,78%, para R$ 83,5 bilhões. 
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4 - Governança 

4.1 - Descrição das estruturas de governança 

A estrutura de gestão do Sescoop/PR obedece às melhores práticas de governança corporativa, 

respeitando os quatro princípios básicos desse modelo de administração: 

a) Transparência – não só em relação aos dados contábeis, mas a todos os assuntos que possam gerar 

conflitos de interesses internos ou externos; 

b) Equidade - igualdade de tratamento a todos os grupos sejam eles conselheiros, governo, 

cooperados, empregados etc. 

c) Prestação de contas – os gestores do Sescoop prestam contas à sociedade, ao sistema cooperativista 

e ao governo sobre todos os atos praticados no exercício de seu mandato 

d) Responsabilidade – conjunto de ações que garantam a sustentabilidade do negócio, o 

desenvolvimento da comunidade e a preservação do meio ambiente. 

São órgãos de deliberação, execução, fiscalização e administração do Sescoop/PR: o Conselho 

Administrativo Estadual, Conselho Fiscal Estadual, Diretoria Executiva, Presidência e 

Superintendência. 

 

Figura 2 – Estrutura de Governança 
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Legenda (segundo o Referencial Básico de Governança do TCU) 

Instâncias externas de 

governança  

Instâncias externas de apoio 

à governança  

Instâncias internas de 

governança  

Instâncias internas de apoio 

à governança  

Responsáveis pela 
fiscalização, pelo controle e 

pela regulação, 

desempenhando importante 
papel para promoção da 

governança das organizações. 

São autônomas e 
independentes, não estando 

vinculadas a apenas uma 

organização.  

Responsáveis pela avaliação, 
auditoria e monitoramento 

independente e, nos casos em 

que disfunções são 
identificadas, pela 

comunicação dos fatos às 

instâncias superiores de 
governança.  

Responsáveis por definir ou 
avaliar a estratégia e as 

políticas, bem como monitorar 

a conformidade e o 
desempenho destas, devendo 

agir nos casos em que desvios 

forem identificados. São, 
também, responsáveis por 

garantir que a estratégia e as 

políticas formuladas atendam 
ao interesse público.  

Realizam a comunicação entre 
partes interessadas internas e 

externas à administração da 

entidade, bem como auditorias 
internas que avaliam e 

monitoram riscos e controles 

internos, comunicando 
quaisquer disfunções 

identificadas à alta 

administração.  

 

A transparência, algo que faz parte do cotidiano do modelo cooperativista. A prestação de 

contas do Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo (Sescoop/PR), realizada 

durante a Assembleia Geral Ordinária do Sistema Ocepar, na sede da organização, em 

Curitiba (PR). “Não é uma exigência legal, pois as contas do Sescoop/PR passam por 

auditoria interna e externa, mas estamos incorporando mais esse modelo de prestação de 

contas na AGO para reforçar a questão da transparência do ‘S’ do cooperativismo. E tudo o 

que foi apresentado aqui hoje irá compor os documentos entregues ao Tribunal de Contas da 

União (TCU)”, ressaltou o superintendente do Sescoop/PR, Leonardo Boesche. 

Avanço - Segundo ele, o principal o avanço em 2018 foi conseguir ampliar o número de ações 

formação, promoção social e monitoramento. “Também colocamos em prática iniciativas 

voltadas à inovação e governança cooperativa, que visam modernizar e fortalecer a atuação 

das cooperativas paranaenses”, disse. 

Ao longo do ano, foram aplicados R$ 45,7 milhões em ações de formação profissional e 

promoção social, um aumento de 8% em relação a 2017, o que possibilitou aumentar em 21% 

o número de ações viabilizadas com recursos do S do cooperativismo. Ao todo foram, 8.898 

projetos, que somaram mais de 124 mil horas/aula e 251 mil participações. 

Na área de formação profissional, os investimentos somaram 37,7 milhões. Os recursos foram 

aplicados em cursos e programas de profissionalização para dirigentes, gestores, empregados 

e cooperados, totalizando 178 mil participações. 

Na área de promoção social, o Sescoop/PR investiu 7,9 milhões de reais. Foram diversas 

ações voltadas a geração e renda, meio ambiente, cultura, educação, integração social e saúde. 

Foram registradas 72 mil participações nas ações de promoção social viabilizadas ou apoiadas 

pela entidade. Benefício levado aos cooperados e seus familiares, por meio de cursos, 

palestras, oficinas, workshops e projetos nas mais diversas áreas de interesse. 

Na área de monitoramento, que tem por objetivo ajudar as cooperativas a manter a qualidade 

da gestão e a transparência, foram elaborados 19 cenários e 137 reuniões de 

acompanhamento, sendo 40 reuniões institucionais, 3 de avaliação e 91 de desempenho. Ao 

destacar esta área de atuação do Sescoop/PR, Boesche lembrou que as ferramentas de controle 

são instrumentos de administração, e não como mera fiscalização, sendo que a  finalidade é 

proporcionar melhores condições para que a cooperativa possa, de fato, ser uma sociedade 

democrática e que atenda aos anseios de seus donos, sem perder de vista o mercado. “Com a 

utilização de informações e dados contábeis, operacionais, de recursos humanos, sociais e 

estratégicos (projeções), é possível a elaboração de cenários para o acompanhamento das 

cooperativas, de forma individualizada. Os dados dão origem aos cenários consolidados que 

permitem o benchmarking no sistema cooperativo paranaense”, explicou. 
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No PRC 100 as informações e cenários gerados pela Coordenadoria de Desempenho do 

Sescoop/PR, além de promover comparativos para as cooperativas, também dão suporte ao 

plano estratégico do Sistema Ocepar. “Servem ainda de embasamento técnico em discussões e 

defesas jurídico-tributárias e contribuem para a elaboração dos cenários estatístico nacional, 

bem como a outros projetos e ao planejamento estratégico do sistema cooperativista, o 

PRC100’, comentou. A alimentação e extração das informações ocorrem por meio do 

software Sistema AutoGestão – Sistema de Análise e Monitoramento de Cooperativas, 

utilizado via internet e acessível a todas as cooperativas. Para as cooperativas de crédito, o 

sistema opera com a mesma informação exigida pelo Banco Central do Brasil e nas do ramo 

saúde, de acordo com os referenciais da ANS. 

 

Ações para melhoria de desempenho 
Levar aos Núcleos Cooperativos a prestação de contas de desempenho e ações desenvolvidas 

junto as Cooperativas do Paraná. 

4.2 - Gestão de riscos e controles internos  
  

No segundo semestre de 2018 iniciou-se o trabalho de identificação e avaliação dos riscos no 

SESCOOP/PR. Em função da característica paraestatal da entidade, optou-se pela adoção da 

metodologia orientada pela CGU, por meio da publicação “Metodologia de Gestão de 

Riscos da CGU – Controladoria-Geral da União, de abril de 2018”. Esta, por sua vez, está 

baseada no COSO (Committee of Sponsoring Organizagions of the Treadway Commission) – 

Gerenciamento de Riscos Corporativos – Estrutura Integrada, 2007; no IIA (The Institute of 

Internal Auditors) – As Três Linhas de Defesa no Gerenciamento Eficaz de Riscos e 

Controles e na ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) – NBR ISSO 31000, 

Gestão de Riscos – Princípios e diretrizes. 
 

4.2.1 - Avaliação da qualidade e da suficiência dos controles internos 
 

A etapa iniciada neste ano consistiu primeiramente na priorização dos processos a terem os 

seus riscos identificados. A implementação será gradual, priorizando-se os processos 

relacionados com as atividades finalísticas da entidade.  

Após priorizados os processos a serem avaliados, realizou-se o entendimento do contexto, por 

meio da análise dos fluxogramas (mapas) dos processos organizacionais existentes e do 

estudo de seus objetivos. Na sequência, iniciaram-se as entrevistas de autoavaliação de riscos 

com as equipes que operam os processos.  

A fase subsequente se caracterizará na priorização de ações de tratamento dos riscos 

identificados. O processo de identificação e avaliação dos riscos do SESCOOP/PR não é 

estático e periodicamente serão realizadas reavaliações com o objetivo de mensurar a 

evolução dos indicadores de riscos, conforme suas ações de tratamento, e as modificações de 

seus impactos e probabilidades, em casos de alterações nos cenários interno e externo 

relacionados à entidade. 
 

 

4.2.2 - Avaliação dos controles internos pelo chefe da Auditoria Interna 

 

Nossa responsabilidade consiste em expressar opinião com manifestação sobre: os controles 

internos administrativos da Unidade e a estrutura da Auditoria Interna; a regularidade dos 
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processos licitatórios; o gerenciamento da execução dos convênios, acordos e ajustes, 

especialmente quanto à oportunidade, formalização e acompanhamento; o cumprimento das 

recomendações da Auditoria Interna no âmbito da Unidade; o cumprimento das 

determinações e recomendações exaradas pelo Tribunal de Contas da União; o cumprimento 

das recomendações expedidas pelo Órgão de Controle Interno e o cumprimento das decisões e 

recomendações do Conselho Fiscal e do Conselho Administrativo Estadual. 

Os controles administrativos internos são adequados e capazes de identificarem, evitarem e 

corrigirem falhas e irregularidades, assim como de minimizarem riscos inerentes aos 

processos relevantes da Entidade. 

As recomendações da Auditoria Interna constantes de relatórios são objeto de reunião com a 

Superintendência e com o Gerência Administrativa para posterior encaminhamento das 

implementações respectivas. 

O monitoramento dos resultados decorrentes dos trabalhos da Auditoria Interna é feito via 

acompanhamento do atendimento das recomendações formuladas. 

A administração toma conhecimento das recomendações via encaminhamento expresso dos 

relatórios das verificações realizadas em áreas específicas. 

A cada trabalho realizado o relatório respectivo é encaminhado ao Presidente e objeto de 

reunião com o Superintendente e Gerente Administrativo. O relatório também é encaminhado 

ao órgão de Controle Interno e apresentado ao Conselho Fiscal nas reuniões por ele 

realizadas. 

O levantamento das informações gerenciais é realizado via verificação dos relatórios de 

gestão e dos sistemas de controle de eventos, de registros contábeis, financeiros, da execução 

orçamentária e dos documentos respectivos disponibilizados à Auditoria Interna. 
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5 - Relacionamento com a sociedade  

5.1 - Canais de acesso do cidadão 

Atualmente o Sescoop/PR possui formalizado um canal de acesso ao cidadão denominado 

“Fale conosco”, acessado pelo Portal Paraná Cooperativo através do site  

http://www.paranacooperativo.coop.br/ppc.  

Com objetivo de dar maior transparência em relação as atividades do SESCOOP/Pr, foi criado 

através do Portal www.Paraná Cooperativo.coop.br uma opção no SESCOOP com os itens de 

“TRANSPARÊNCIA, LICITAÇÕES E PROCESSOS SELETIVOS”. Abaixo segue o gráfico 

com informações de atendimento do Fale conosco. 

A estrutura disponibilizada para controle e atendimento das demandas do Fale conosco, está 

situada na área de Planejamento e Controle, sendo as demandas direcionadas para cada área 

responsável pelo assunto da demanda conforme a classificação do assunto abaixo: 
 

Gráfico 1 -Quantidade de chamados em 2018 

 
Fonte: Planejamento e Controle, 2018 

 

 

5.1.1 - Ouvidoria: estrutura e resultados 

A unidade não possui o serviço. 
 

5.1.2- Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC) – Estrutura e resultados 

 

O SESCOOP Paraná disponibiliza em seu Portal o canal “Fale Conosco”, aberto a todos os 

tipos de público. O canal tem seu foco voltado a atender demandas na solicitação de 

informações diversas, mas principalmente do Cooperativismo, ramos, direito cooperativo, 
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treinamentos oferecidos e constituição e legislação. O gráfico 2 abaixo apresenta uma síntese 

do percentual dos tipos de chamados realizados no exercício  de 2018. 
 

Gráfico 2 - % de tipos de chamados 2018 

 
Fonte: Planejamento e Controle, 2018 

 

5.2 - Mecanismos de transparência sobre a atuação da unidade 

Acesso às informações da Entidade 

Outros documentos Endereço para acesso Periodicidade de atualização 

 

Balanços financeiros e 

orçamentários 

http://www.paranacooperativo.coop.br/ppc/transparencia/HTML/transparencia.html  Anual 

Relatórios de gestão http://www.paranacooperativo.coop.br/ppc/transparencia/HTML/transparencia.html  Anual 

Relatórios de auditoria 

de gestão 

http://www.paranacooperativo.coop.br/ppc/transparencia/HTML/transparencia.html  Anual 

Estrutura 

organizacional 

http://www.paranacooperativo.coop.br/ppc/index.php/2011-12-05-11-29-14/2011-12-

05-11-36-47  
Não há 

Regimento interno http://www.paranacooperativo.coop.br/ppc/transparencia/HTML/transparencia.html  Não há 

…   

 

5.3 - Avaliação dos produtos e serviços pelos cidadãos-usuários 

 

5.3.1- Satisfação dos cidadãos - usuários ou clientes 

Não há mensuração da satisfação dos clientes.  
 

5.3.2 - Avaliação dos impactos dos produtos e serviços para os beneficiários 

Não há mensuração da satisfação dos clientes.  

http://www.paranacooperativo.coop.br/ppc/transparencia/HTML/transparencia.html
http://www.paranacooperativo.coop.br/ppc/transparencia/HTML/transparencia.html
http://www.paranacooperativo.coop.br/ppc/transparencia/HTML/transparencia.html
http://www.paranacooperativo.coop.br/ppc/index.php/2011-12-05-11-29-14/2011-12-05-11-36-47
http://www.paranacooperativo.coop.br/ppc/index.php/2011-12-05-11-29-14/2011-12-05-11-36-47
http://www.paranacooperativo.coop.br/ppc/transparencia/HTML/transparencia.html
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6 - Desempenho financeiro e informações contábeis 

6.1 - Desempenho financeiro do exercício 
 

 

A gestão orçamentária e o planejamento institucional do Sescoop/PR têm por finalidade 

contribuir para a transparência e o aperfeiçoamento das práticas de governança corporativa. 
 

 

   
 

 

Principais receitas (em milhares de reais) 2017 2018 2019 

CONTRIBUIÇÃO SESCOOP   47.569.346,67     49.903.202,47  53.474.038,00 

JUROS DE TITULOS DE RENDA     4.494.534,67    3.166.894,79 3.200.000,00 

OUTRAS RECEITAS CORRENTES           38.940,68            12.090,64  65.000,00 

SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                          -        11.807.344,49 9.398.962,00 

    

Total   52.102.822,02  64.889.532,39  66.138.000,00 

Fonte: Zeus Rios - Módulo Orçamento  

Observação: Os valores registrados em 2019 referem-se a previsão orçamentaria (orçado) 

 

O reflexo do aumento da contribuição deve-se pelo desempenho econômico das atividades 

das cooperativas paranaenses e principalmente pela criação de novos postos de trabalhos 

diretos.  

Também no exercício de 2018 houve a utilização de recursos da rubrica de saldo de exercícios 

anteriores orçados e aplicados nas atividades finalísticas dos Sescoop/PR. 

Na sequencia é apresentado o gráfico com as principais despesas que foram realizadas em 

2018 nas atividades do Sescoop/PR. 
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Principais despesas (em milhares de reais) 2017 2018 2019 

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 
        

4.947.623,66  

        

5.716.518,68  

        

6.529.000,00  

OBRIGAÇÕES PATRONAIS 
        

1.511.111,99  

        

1.840.312,01  

        

2.139.000,00  

OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS 
           

590.242,13  

           

659.251,69  

           

864.000,00  

INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS 
           

250.238,13  

                  

587,23  

                          

-    

DIÁRIAS 
           

352.967,79  

        

2.495.505,04  

        

4.011.750,00  

MATERIAL DE CONSUMO 
        

1.062.975,70  

        

1.661.229,25  

        

1.278.400,00  

MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 
                          

-    

                          

-    

                          

-    

PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 
        

1.623.837,86  

        

2.312.045,66  

        

3.678.787,00  

SERVIÇOS DE CONSULTORIA 
             

23.071,68  

             

32.250,00  

             

91.000,00  

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF 
             

84.216,16  

           

115.961,06  

        

1.511.950,00  

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 
      

36.614.367,53  

      

41.771.839,22  

      

45.179.513,00  

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 
           

817.204,51  

           

547.806,63  

           

554.600,00  

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 
           

102.775,60  

                          

-    

                          

-    

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
             

33.951,08  

             

41.395,36  

             

95.000,00  

AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 
           

130.971,88  

             

75.604,63  

           

170.000,00  

CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS 

LUCRATIVOS 

                          

-    

                          

-    

                          

-    

PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, 

DESPORTIVAS E OUTROS 

             

23.648,00  

             

26.306,78  

             

35.000,00  

OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 
                  

347,00  

               

2.180,00  

                          

-    

AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 
                          

-    

                          

-    

                          

-    

Total 
   

48.169.550,70  

   

57.298.793,24  

   

66.138.000,00  
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Análise: 

Mesmo com a instabilidade econômica e política, os recursos aplicados nas cooperativas 

contribuintes trouxeram resultados positivos contribuindo com o desenvolvimento do 

cooperativismo paranaense. Alguns eventos não foram realizados por cancelamento das 

próprias cooperativas e greve dos caminhoneiros ocorrida em maio de 2018. Mesmo assim 

ocorreu uma boa aplicação de recursos nas cooperativas de acordo com o plano de trabalho.  

Notou-se através do desempenho econômico das cooperativas que mesmo não atingindo todas 

as metas financeiras de aplicação de recursos, o planejamento executado proporcionou o 

crescimento do cooperativismo paranaense. Não houve necessidade de adoção de medidas 

saneadoras, pois os objetivos foram realizados dentro dos parâmetros estabelecidos na 

previsão, levando sempre em consideração o contexto das ações planejadas junto com as 

cooperativas. 
 

6.2 - Principais contratos firmados 

 No quadro abaixo são apresentados os dez principais contratos firmados no exercício de 2018.  

 

 
 

O Regulamento de Licitações e Contratos do Sescoop/PR segue a normatização da Unidade 

Nacional e traduz o consenso de todas as entidades do Sistema “S”. Sua sistematização e 

padronização foram feitas à luz da Constituição Federal e dos princípios gerais do chamado 

processo licitatório, entre os quais estão o da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da 

igualdade, da publicidade, da vinculação ao instrumento convocatório e do julgamento 

objetivo.  

Todos os processos seguem o disposto na Resolução nº 42, de 13/10/2014, aprovada pelo 

Conselho Administrativo na 23ª reunião da Diretoria, realizada em 13 de outubro de 2014. 

Em 2018, foram realizadas licitações na modalidade pregão presencial, concorrência e 

processos de renovação de contratos para fornecimento de alimentação; produção de material 

didático; serviços de fornecimento de passagens, fábrica de software e materiais gráficos. O 

montante de maior dispensa envolve serviços de empresas e instituições de ensino superior 

Total

(R$)

126/2018 MISSÕES EMPRESARIAIS INTERNACIONAIS ANTHURIUM PASSAGENS E TURISMO LTDA. EPP 84.947.753/0001-07
CONCORRENCI

A
05/03/2018 Encerrado Ordinária Serviços R$ 1.775.000,00

447/2018 PROGRAMA AVANÇADO DE GESTÃO EDUCACIONAL NOVO ATENEU
76.534.924/0001-30

DISPENSA 26/09/2018
Ativo 

normal 
Ordinária Serviços R$ 1.140.000,00

422/2018 PROGRAMA DE GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INOVAÇÃOISAE 00.929.003/0001-04 DISPENSA 30/08/2018 Encerrado Ordinária Serviços R$ 1.075.200,00

224/2018
PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLV. 

PROFISSIONAL COOPERATIVO
ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA - APC  76.659.820/0003-13 DISPENSA 11/04/2018

Ativo 

normal 
Ordinária Serviços R$ 847.579,20

428/2018 PROGRAMA DE ALTA PERFORMANCE ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ENSINO SENHOR BOM JESUS – FAE BUSINESS SCHOOL76.497.338/0084-90 DISPENSA 04/09/2018
Ativo 

normal 
Ordinária Serviços R$ 723.340,00

365/2018 FÁBRICA DE SOFTWARE BLEND IT CONSULTORIA E SERVIÇOS EM INFORMÁTICA LTDA04.860.567/0001-99 PREGÃO 03/08/2018
Ativo 

normal 
Ordinária Serviços R$ 673.280,00

099/2018
INSCRIÇÕES HSM EXPO MANAGER 2018

HSM DO BRASIL S/A 01.619.385/0001-32
INEXIGIBILIDA

DE
16/02/2018 Encerrado Ordinária Serviços

R$ 497.400,00

441/2018
CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO EM GESTÃO DO AGRONEGÓCIO E INOVAÇÃO

CENTRO DE ESTUDOS SUPERIORES POSITIVO LTDA 78.791.712/0003-25 DISPENSA 24/09/2018
Ativo 

normal 
Ordinária Serviços R$ 495.000,00

436/2018 AGENCIAMENTO EVENTOS JB PROPAGANDA E MARKETING EIRELI 03.115.350/0001-91
CONCORRENCI

A
18/09/2018

Ativo 

normal 
Ordinária Serviços R$ 470.000,00

011/2018
PROGRAMA DE DESENV. APLICADO AO 

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

PARTNER DESENVOLVIMENTO 

ORGANIZACIONAL LTDA
08.962.366/0001-53 DISPENSA 28/12/2017 Encerrado Ordinária Serviços  R$ 446.640,00 

Sit. Nat.
Elem. 

despesa
Contrato/ano Objeto Favorecido CNPJ/ CPF Mod. Licitação

Data da 

contratação



 

 
 
 

62 

RELATÓRIO DE GESTÃO 2018 

que prestam serviços de instrutoria. Tomando como parâmetro o período de 2018, houve uma 

aplicação de 91,79% na atividade finalística e 8,21% na atividade meio do Sescoop/PR. 

6.3 - Transferências, convênios e congêneres 

Não existiram transferências mediante convênio, contrato de repasse, termo de parceria, termo 

de cooperação, termo de compromisso ou outros acordos, ajustes ou instrumentos congêneres, 

vigentes no exercício de 2018. Todos os pagamentos são realizados diretamente aos 

prestadores de serviços. 
 

6.3.1 - Transferências para federações e confederações 

O Sescoop/PR por não possuir estrutura física própria, compartilha sua estrutura com o 

Sindicato e Organização das Cooperativas do Estado do Paraná - Ocepar, formalizado por 

convênio de gestão. O convênio de gestão visa instrumentalizar a gestão e a execução 

compartilhadas de atividades que, realizadas mediante esforço concentrado, não só satisfaçam 

o interesse comum das partes – cujos fins são similares ou conexos – como também evitem o 

excesso ou a duplicação no emprego de recursos financeiros, conforme preconizam os 

princípios da eficiência e da economicidade. 

A base legal do Convênio de Gestão entre a Ocepar e SESCOOP/PR foi aprovada na 21ª ata 

da Reunião Ordinária do Conselho Administrativo – Gestão 2011/2015 no dia 07 de julho de 

2014. 
Convênio Objeto Conven

ente 

CNPJ/CPF Contrapa

rtida 

(R$) 

Data da 

firmatura 

Sit. Nat. Total 

(R$) 

Convênio de 

Gestão 

Compartilhamento 
de estrutura física e 

atividades 

OCEPAR 75.038.513/0001-90 0,00 07/07/2014 Vigente Serviços 530.469,98 

         

Total        530.469,98 

 

É um instrumento fundamental para compartilhamento da estrutura física, ocasionando assim 

uma maior aplicação de recursos nas atividades do Sescoop/PR junto às cooperativas 

contribuintes. 
  

6.4 - Tratamento contábil da depreciação, da amortização e da exaustão de 

itens do patrimônio e avaliação e mensuração de ativos e passivos 

Na elaboração das demonstrações contábeis da entidade é necessário utilizar estimativas para 

contabilizar certos ativos, passivos e outras operações. As demonstrações contábeis incluem, 

portanto, várias estimativas referentes à seleção da vida útil de bens do imobilizado, dos 

ativos intangíveis, provisões necessárias para passivos contingentes e outras similares. 

A liquidação das transações envolvendo estas estimativas poderá resultar valores divergentes 

dos registrados nas demonstrações contábeis devido ao tratamento probabilístico inerente ao 

próprio processo de estimativa. 

A Administração da entidade monitora e revisa estas estimativas e suas premissas em bases 

anuais. 
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A vida útil estimada e o método de depreciação do ativo imobilizado são revisados no final de 

cada exercício e o efeito de quaisquer mudanças nas estimativas é contabilizado 

prospectivamente. 

A depreciação é computada pelo método linear, com base na vida útil estimada de cada bem, 

conforme a Nota Explicativa nº 6, onde também se encontram divulgadas as taxas de 

depreciação adotadas, a metodologia e as principais práticas aplicadas na elaboração das 

demonstrações contábeis. 

As demonstrações contábeis foram preparadas considerando o custo histórico como base de 

valor. 

 

6.5 - Demonstrações contábeis e notas explicativas feitas de acordo com 

legislação específica 

Os dispositivos da NBC T 16.9 e NBC T 16.10 são aplicados às entidades que adotam a Lei 

4.320/64, o que não é o caso do Sescoop, que adota a Lei 6.404/76, entretanto, as respectivas 

normas correlatas NBC TG 27 – Ativo imobilizado e NBC TG 01 - Redução ao Valor 

Recuperável de Ativos são adotadas pelo Sescoop. 

As demonstrações contábeis foram preparadas considerando o custo histórico como base de 

valor. 

As Demonstrações Contábeis e Notas Explicativas referentes ao exercício de 2018 do 

Sescoop/PR encontram-se disponibilizadas no sítio da internet no menu TRANSPARENCIA 

no seguinte endereço eletrônico: 
 

Demonstração 

contábil/notas 

explicativas 

Endereço para acesso 

Demonstração Contábeis http://www.paranacooperativo.coop.br/ppc/transparencia/HTML/transparencia.html 

…  

Considerações gerais: 

As demonstrações contábeis da Entidade foram elaboradas de acordo com as práticas 

contábeis adotadas no Brasil aplicáveis à pequenas e médias empresas e entidades sem 

finalidade de lucros, as quais abrangem os pronunciamentos NBC TG 1000 e ITG 2002 

emitidos pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.paranacooperativo.coop.br/ppc/transparencia/HTML/transparencia.html
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7 - Áreas especiais da gestão 

7.1 - Gestão de pessoas, terceirização e custos relacionados 
 

As normas, políticas e planos para a área de Recursos Humanos estão previstas no artigo 8º, 

inciso IV, do regimento interno do Sescoop/PR, que estabelece a competência ao Conselho 

Administrativo em “aprovar o plano de cargos, salários e benefícios, o quadro de pessoal e a 

tabela de remuneração correspondente à contratação dos empregados do quadro efetivo do 

Sescoop/PR”.  

Ciente que em ambiente saudável o trabalhador tende a melhorar a produtividade 

organizacional, o Sescoop/PR investe constantemente na melhoria das condições de trabalho 

do seu quadro de pessoal. Dentro de sua atuação, a entidade vê-se diante de desafios comuns a 

organizações que se relacionam com um cenário dinâmico, exigindo contínuo aprimoramento 

dos processos. Por isso, a entidade vem crescendo e se desenvolvendo no sentido de melhor 

atender aos seus objetivos organizacionais. 

No exercício de 2018 por meio do processo seletivo público 01/2017-18 foram realizadas 

nove reposições/admissões de funcionários para atividade meio e fim. 

a) demonstração da força de trabalho; 

Tipologias dos Cargos 
 

Períodos  

2016 2017 2018 

1. Empregados (Cargos Efetivos) 54 48 57 

2. Colaboradores com Contratos Temporários (Estagiários/Terceirizados) 0 3 3 

3. Total (1+2) 54 51 60 

 

b) demonstração da distribuição da força de trabalho, discriminando efetivos e temporários;   

Tipologias dos Cargos   Lotação Efetiva 

Área Meio Área Fim 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 

1.  Empregados (Cargos Efetivos) 20 18 21 33 30 36 

2.  Colaboradores com Contratos Temporários (Estagiários) 0 3 2 0 0 1 

3.  Total (1+2) 20 21 23 33 30 37 

c) conclusões de eventuais estudos realizados para avaliar a distribuição do pessoal no âmbito da unidade 

jurisdicionada, especialmente no contexto da execução da sua atividade-fim; 

Em 2018 não houve a necessidade de realização de um estudo para avaliar a distribuição do 

pessoal no âmbito da unidade, especialmente no contexto da execução da sua atividade-fim. 
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d) qualificação da força de trabalho;  

Colaboradores empregados 

  
Qualificação da força de trabalho 

(quantidade por categoria) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1

0 

Colaboradores empregados da unidade lotados nas áreas 

finalísticas 
        13 11  12        

Colaboradores empregados da unidade lotados nas áreas de 

administração e apoio 
       1  5 12   3       

Total de colaboradores empregados      
    

  

    

  

 1  

  
18  23  15          

   

  

Outros colaboradores não empregados 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1

0 

Colaboradores estagiários         3            

Colaboradores terceirizados                     

Total de colaboradores não empregados 
   

   
            

  3  

  
          

    

  

    

  

   

  

Total de colaboradores da unidade                1    21 
23  

  

 15 

  
            

 

1.Analfabeto; 2. Alfabetizado sem cursos regulares; 3.Ensino Básico; 4.Ensino Fundamental ou Técnico; 

5.Ensino Superior; 6.Especialização/ MBA; 7.Mestrado; 8.Doutorado; 9.Pós-doutorado/ PhD/ Livre docência; 

10.Não classificado. 

 

e) custos associados à manutenção dos recursos humanos 

 

Custos associados à manutenção dos recursos humanos  

Cargos Efetivos (CLT) 

Salários  Encargos Benefícios  Total (R$) 

5.716.518,68  1.840.312,01  662.018,92  8.218.849,61 

Cargos Temporários (Estagiários e Terceirizados) 

Salários  Encargos Benefícios  Total (R$) 

 35.700,01  3.570,00  23.652,15  62.922,16 

 

g) descrever os principais riscos identificados na gestão de pessoas da unidade jurisdicionada e as 

providências adotadas para mitigá-los;   

A CIPA (comissão interna de prevenção de acidentes de trabalho) foi instituída em 2015 pelo 

SESCOOP/PR para cumprir a orientação da Auditoria Interna em relação a norma. Ano a ano 

é realizada eleição e indicação para composição de nova gestão. As gestões que 

contemplaram o período de 2018 foram: gestão 2017/2018 e 2018/2019. Com eleição em 

junho/julho de cada ano. 

As ações da CIPA estão voltadas para melhora da qualidade de vida e prevenção de acidentes 

de trabalho e com o slogan de “CIPA: quem semeia prevenção e segurança colhe qualidade de 

vida.” 
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Em 2018 foram realizadas as seguintes ações: 

1) Envio de 6 Informativos com temas diversos: cuidados com temperatura do ambiente de 

trabalho (em respeito a NR 17) e proibição do uso do cigarro em ambientes fechados 

(incluindo marquises); convite para formação da Brigada de Emergência; Maio Amarelo 

2018; convite para o Cuide-se+ Alimentação; Análise Ergonômica; Outubro Rosa. 

2) Ações envolvendo a regulagem do ar condicionado do Sistema Ocepar, em respeito e a NR 

17, com placa de identificação dos aparelhos em entre 20 e 23 graus Célsius. 

3) Criação do e-mail “manutenção” para direcionamento de solicitações de manutenção geral 

do prédio do Sistema Ocepar e da frota de veículos. Cada entidade (SESCOOP/PR, OCEPAR 

e FECOOPAR) recebeu um domínio para esses e-mails. 

4) Inicio da criação de um mascote para CIPA. Em 2019 pretende-se lançar o mascote para as 

ações da CIPA. 

5) SIPAT Gestão 2017/2018: Implantação do Programa “Cuide-se mais alimentação 

Saudável” com adesão de 62 funcionários do Sistema Ocepar. Início em junho de 2018 e 

término em dezembro de 2018. O programa foi bem avaliado e espera-se continuidade em 

2019. 

6) Realização de visita com laudo ergonômico individual para os funcionários do Sistema 

Ocepar. 

7) Outubro Rosa Novembro Azul – Foi feita uma campanha única com envio de e-mails e 

informativo voltado para prevenção do câncer de mama, colo de útero e próstata.  

8) Curso de Primeiros Socorros: foi realizada uma palestra com treinamento sobre primeiros 

socorros pela enfermeira mestre Karyna Turra Osternack em atendimentos dessa gravidade, 

da Faculdade Pequeno Príncipe.  

9) Protetor auricular: foram entregues protetores auriculares para as funcionárias da COPA 

com objetivo de prevenir problemas auditivos em caso de uso de aspirador de pó em ambiente 

fechado e outros aparelhos com frequência sonora mais elevada. 

O papel da CIPA é importante para melhoria da qualidade de vida e prevenção de acidentes 

de trabalho da equipe do SESCOOP/PR. 

h) indicadores gerenciais sobre a gestão de pessoas. 

Indicador de Turnover Nº % Nº % Nº % 

2016 2017 2018 

Número de Admissões 3  0  13  

Número de Demissões 5  5  1  

Total de Empregados 53  51  60  

Movimentação média anual de pessoal (turnover) 

((número de admissões + número de demissões/2)/ nº empregados final 

do período)*100 

7,55 4,90 11,67 

 

Para minimizar possíveis riscos na gestão de pessoas, especialmente aqueles que possam 

comprometer de forma do cumprimento da missão institucional ao longo do tempo e os 

objetivos estratégicos no médio e longo prazo, foi iniciada a implantação de gestão de 

pessoas. O principal objetivo é contribuir de maneira relevante para a correta administração 
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de suas carreiras e gerar maior satisfação, qualidade e produtividade nos serviços prestados 

pela organização, de acordo com as Políticas de Gestão de Pessoas. 

O Plano de Cargos, Carreiras e Salários do SESCOOP/PR foi elaborado de acordo com os 

princípios e técnicas mais utilizados pela administração moderna em consonância com as 

orientações emanadas da Diretoria da Organização, aderente com a sua Cultura. 
Em relação a política de gestão de pessoas, A Gestão de Pessoas no SESCOOP/PR, buscou assegurar 

o fortalecimento e a sustentabilidade organizacional, alicerçada na sua missão, visão e valores. 

 

7.2 - Remuneração do corpo de dirigentes e conselheiros 

Os integrantes dos Conselhos Administrativo, Fiscal e o Presidente do Sescoop/PR, de acordo 

com o Regimento Interno, aprovado pelo Decreto 3.017, de 06.04.1999, não recebem 

remuneração, mas cédula de presença e, quando for o caso, ajuda de custo pela sua 

participação nas reuniões, cujos valores estão demonstrados no próximo item. 
 

Remuneração dos Administradores 

Cargo Remuneração anual 

Superintendente da Entidade  R$ 641.274,69 

Membros do Conselho de Administração ou Deliberativo: 

Representante das Cooperativas (Titular) R$ 3.585,00 

Representante das Cooperativas (Suplente) R$ 6.240,00 

Representante do Sescoop Nacional (Titular) R$ 6.240,00 

Representante do Sescoop Nacional (Suplente) R$ 0,00 

Representante das Cooperativas (Titular) R$ 0,00 

Representante das Cooperativas (Suplente) R$ 2.655,00 

Representante dos Ramos (Titular) R$ 885,00 

Representante dos Ramos (Suplente) R$ 4.470,00 

Membros do Conselho de Fiscal 

Representante 1 do (origem 2) R$ 5.355,00 

Representante 2 do (origem 2) R$ 5.355,00 

Representante ... do (origem ...) R$ 4.470,00 

 

Remuneração dos Administradores – Quadro Consolidado 

Remuneração Fixa Valores 

Salário  R$ 473.377,13 

Encargos Sociais Patronais R$ 152.095,64 

Beneficio  R$ 15.801,92 

Participações/Comitês R$ 0,00 

Outros R$ 0,00 

 

Remuneração dos Administradores – Outros Pagamentos  

Remuneração Variável Valores 

Bônus R$ 0,00 

Participação nos Resultados R$ 0,00 

Participação em Reuniões R$ 0,00 

Outros R$ 0,00 
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7.3 - Gestão de patrimônio imobiliário 

 

O regimento interno do Sescoop/PR, no artigo 8°, item I e XVI, estabelece ao Conselho 

Administrativo, dentre outras, a atribuição de editar normas operacionais da entidade. Já o 

item V do mesmo artigo estabelece que cabe ao Conselho decidir sobre aquisições, 

alienações, cessões ou gravames de bens imóveis. 

Para realizar sua missão, o Sescoop/PR tem uma estrutura organizacional e mantém a sua 

administração na sede da Ocepar, à Av. Cândido de Abreu, 501, Centro Cívico, Curitiba/PR 

mediante convenio de gestão. Por não possuir instalações físicas próprias, utiliza estruturas 

das cooperativas, centros de treinamentos e outros locais adequados necessários para o 

desenvolvimento de suas atividades de formação profissional, promoção social e 

monitoramento. 

Visando normatizar os procedimentos relativos aos controles patrimoniais da Entidade, foi 

editada a Resolução de n° 06, de 14/02/2000, que trata dos seguintes aspectos relacionados 

aos bens patrimoniais: acompanhamento: conjunto de ações voltadas aos controles. Doação e 

alienações de bens. Baixa de bens. Bens imóveis. Bens permanentes. Recebimento, 

conferencia, aceitação. O inventário é realizado por comissão específica. Registros e 

controles. 

O Sescoop/PR tem uma frota composta de seis veículos para transporte de passageiros, no 

atendimento de suas atividades finalísticas, todas Spin 2014/2014. Os veículos estão 

assegurados com coberturas relativas a danos materiais, colisão, roubo e incêndio e também 

de responsabilidade civil com cobertura de danos materiais e/ou corporais a terceiros, morais 

e também APP/APO (Acidentes Pessoais por Passageiro/Acidentes Pessoais por Ocupante). A 

depreciação está sendo procedida, por duodécimo, a uma taxa anual de 20,00% aa. 

Quanto a medidas para uso racional dos recursos, o Sescoop/PR utiliza estrutura física em 

conjunto com a Ocepar, mediante convenio de gestão. Este convenio instrumentaliza a gestão 

e a execução compartilhadas de atividades que, realizadas mediante esforço concentrado, não 

só satisfaçam o interesse comum das partes – cujos fins são similares ou conexos – como 

também evitem o excesso ou a duplicação no emprego de recursos financeiros. 
 

 

7.4 - Gestão ambiental e sustentabilidade 

O Sescoop/PR sempre teve a preocupação com o uso racional dos recursos. Nos últimos anos 

intensificou internamente ações de conscientização através de reuniões realizadas com os 

funcionários da entidade. Desde o final do exercício de 2011 mantem-se uma política Interna 

de Sustentabilidade. Seu objetivo incentivar a todos os funcionários em despertar a 

necessidade de utilização dos recursos naturais de forma consciente e consequentemente a 

diminuição de custos internos. 

A contratação de bens e serviços pelo Sescoop/PR sempre teve como prioridade a busca de 

empresas idôneas, sustentáveis e ecologicamente corretas. Sendo que nos procedimentos 

licitatórios realizados pela unidade, ainda não se tem exigido certificação ambiental por parte 

das empresas participantes e produtoras (ex: ISO), como critério avaliativo ou mesmo 

condição na aquisição de produtos e serviços. 

Na aquisição de bens ou produtos busca-se levar em consideração aspectos de durabilidade e 

qualidade de tais bens ou produtos. 
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A inserção de critérios de sustentabilidade nas licitações é um caminho a ser construído de 

forma gradual observando sempre os aspectos de legalidade, da impessoalidade, da 

moralidade, da igualdade, da publicidade, da vinculação ao instrumento convocatório e do 

julgamento objetivo. 

Existe uma preocupação do Sescoop/PR com o consumo de papel, energia elétrica e água. Por 

essa razão toda a estrutura física é compartilhada com a Ocepar por meio de um Convenio de 

Gestão.  Seu objetivo visa instrumentalizar a gestão e a execução compartilhada de atividades 

que, realizadas mediante esforço concentrado, não só satisfaçam o interesse comum das partes 

– cujos fins são similares ou conexos – como também evitem o excesso ou a duplicação no 

emprego de recursos materiais e financeiros. 

Práticas como o descarte correto de lâmpadas e pilhas, a adoção de copos de vidro na mesa 

dos colaboradores em substituição aos recipientes de plástico, e a preferência na aquisição de 

produtos ambientalmente corretos são algumas das ações adotadas. 

Em relação à Agenda Ambiental da Administração Pública (A3P) e às questões relacionadas 

ao Decreto nº 7.746/2012, não se aplicam à Unidade Estadual do Sescoop, já que esta 

entidade não está sujeita aos Decretos nº 5.940/2006 e nº 7.746/2012, pois possui natureza 

jurídica privada, e não integra a administração pública federal direta, autárquica e 

fundacional, e não se trata de empresa estatal dependente. 
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8 - Conformidade da gestão e demandas de órgãos de 

controle 
 

8.1 - Tratamento de deliberações do TCU 

Não houve deliberações, determinações e recomendações do TCU no exercício de 2017. 

Também não há situação das deliberações do TCU que permanecem pendentes de 

atendimento referentes a exercício anteriores. 

O acompanhamento das deliberações do Tribunal, tais como a designação de área específica, 

sistema informatizado, estrutura de controles é realizada pela assessoria jurídica. 

8.2 - Tratamento de recomendações do Órgão de Controle Interno 

Não houve recomendações expedidas por Órgão ou Unidade de Controle Interno. 

8.3 - Tratamento de recomendações da Auditoria Interna 
No quadro abaixo são apresentadas a descrição sucinta das recomendações da auditoria interna  bem como as 

providências adotadas / ações implementadas pela gestão para o atendimento dessas sugestões. 

 

Quadro da situação de atendimento das recomendações da Auditoria Interna 

Relatório Nº do item Descrição sucinta do item da recomendação Providências adotadas / Ações 

implementadas 

Relatório  

01/2018 

Licitação, 

Contratos e 

Dispensas 

Concluídos os trabalhos da presente programação resta 

apenas recomendar que na designação dos componentes 

da Comissão de Licitação não haja recondução da 

totalidade de seus componentes para período subsequente 

conforme fundamentado no item 2.00 do presente 

relatório. 

Quanto as verificações realizadas foram constatados 

adequados procedimentos nos processos licitatórios e nos 

processos de dispensa e de inexigibilidade, em relação 

aos eventos realizados no primeiro trimestre de 2018, 

com atendimento das normas internas vigentes e da 

legislação pertinente. 

Foi emitida uma nova portaria 

(07/2018) em 01/06/2018 já 

atendendo a recomendação da 

Auditoria Interna. 

 

 

Não foram feitos apontamentos 

para correções.  

Área com adequados controles 

internos. 

 

  

Relatório  

02/2018 

Gestão de 

Pessoas- 

Estagiários 

O artigo 15 da Lei  11.788   estabelece   que a  

“manutenção de estagiários  em desconformidade com 

esta lei caracteriza vinculo de emprego do educando com 

a parte  concedente do estágio para todos os fins da 

legislação trabalhista e previdenciária.”  Por esta razão se 

faz necessário um atento acompanhamento  quanto ao 

cumprimento de seus dispositivos em especial quanto ao 

cumprimento da jornada de atividade dos estagiários. 

O artigo 5º  da Lei 11.788  estabelece que as partes 

cedentes de estágio podem recorrer a serviços  de agentes 

de integração públicos ou privados. Estabelece, por outro 

lado, que no caso de contratação com recursos públicos 

deverá ser observada a legislação que trata das normas 

gerais de licitação. No caso do SESCOOP/PR a situação 

verificada no presente exercício se enquadra na situação 

de dispensa face ao seu valor. 

Foi realizada uma reunião com a 

gerência e coordenadores 

responsáveis pelos estagiários 

para alinhamento de 

procedimentos com vistas ao 

atendimento da legislação. 

 

 

A contratação dos estagiários 

ocorre em termo de convênio 

junto ao CIEE/PR  sob nº 

9988926859 de 16/06/2018 . 

A contratação dos estagiários foi 

realizada por dispensa em função 

ao valor atendendo o contido da 

Resolução Nº 42, de 13 de 

Outubro de 2014 de Licitações e 

Contratos. 
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Relatório  

03/2018 

Gestão 

Patrimonial 

 

 

 

1-Face a perda de vínculo com a Entidade, de empregada 

e de estagiário, se faz necessário o cancelamento dos 

respectivos Termos de Responsabilidade bem como a 

determinação de novo responsável pelos respectivos 

bens. 

 

2- Na Gerencia de Desenvolvimento Cooperativo- 

GECOOP ocorreram mudanças de local de trabalho de 

empregados, ainda que no mesmo ambiente, mas 

ocupando novos moveis, sem a alteração dos Termos de 

Responsabilidade dos bens respectivos, razão pela qual se 

faz necessária a atualização dos mesmos. 

 

 

3- Suprir a falta de assinatura em Termo de 

Responsabilidade de bens sob a responsabilidade da 

Coordenação de Tecnologia da Informação. 

 

4- Realizar contato com a detentora do programa ZEUS 

buscando esclarecimentos quanto a diferenças geradas na 

emissão de relatórios de gestão patrimonial. 

 

 

5- A realização de inventário de gestão, necessário para 

uma revisão e atualização dos Termos de 

Responsabilidade e de avaliação do estado de 

conservação dos bens da Entidade. 

 

 

 

 

6- Adotar as providências necessárias, com atendimento 

dos normativos internos e dispositivos legais, com vistas 

à destinação dos bens irrecuperáveis, ociosos e/ou 

antieconômicos. 

Termos ajustados conforme 

recomendação da Auditoria 

Interna. 

 

 

Foram realizadas as respectivas 

atualizações dos bens, locais, 

equipamentos conforme novo 

layout da área. 

Também foram emitidos os 

novos termos de 

responsabilidade.  

 

Termo de responsabilidade 

assinado. 

 

 

Ajuste solicitado para a detentora 

do programa Zeus Rio. 

 

Inventário em andamento. 

Necessário recompor nova 

portaria de comissão de 

inventário de bens pelo motivo 

que dois integrantes se encontram 

em afastamento médico. 

 

Foi realizado um levantamento 

físico em julho de 2018 sobre os 

bens irrecuperáveis, ociosos e/ou 

antieconômicos. Na ata da 22ª 

Reunião Ordinária do Conselho 

Administrativo Estadual do 

Serviço Nacional de 

Aprendizagem do 

Cooperativismo - SESCOOP/PR 

- Gestão 2015/2019 realizada no 

dia 22 de agosto de 2018 no item 

IV foi autorizada a baixa e a 

doação dos respectivos bens pelo 

Conselho de Administração. 

Próxima etapa é formalizar um 

processo de doação e descarte 

para uma entidade filantrópica. 

Estão sendo buscadas entidades 

que tenham interesse de receber 

os bens. Previsão do término é 

fevereiro de 2019.   

 

Relatório  

04/2018 

CONTROL

ES DE 

GESTÃO – 

Unidades 

Gestoras 

Sejam concluídas as providencias relativas às declarações 

de bens e rendas e a sua guarda nos termos das 

respectivas disposições normativas. 

Solicitação das declarações de 

bens e rendas realizada através de 

CIR-SES-022/2018 de 13 de 

junho de 2018.  

Relatório  

05/2018 

Gestão de 

Pessoas 

1- Considerando ter sido o presente trabalho realizado 

por amostragem, é recomendável efetuar a confrontação 

dos horários anotados de todos os cartões externos com 

aqueles constantes de faturas das concessionárias de 

postos de pedágio e/ou do sistema de rastreamento de 

veículos, buscando confirmar, onde possível, a 

veracidade dos mesmos para adequado funcionamento do 

As coordenações dos setores 

também têm a incumbência de 

estar verificando os horários e de 

modo especial o planejamento 

das viagens dos funcionários. 

O setor administrativo também 

realiza verificações e comunica 
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Banco de Horas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2- Adotar, onde devido, o cálculo da hora noturna 

reduzida e respectivo adicional nos termos do disposto no 

parágrafo 2º do artigo 73 da CLT. 

 

 

 

 

 

3- Efetuar estudo quanto ao pagamento das horas extras, 

nas jornadas diárias superiores a dez horas, 

circunstanciais e/ou realizadas por motivo de força maior, 

a luz das alterações havidas na legislação trabalhista em 

2017, com possíveis reflexos na Sumula 85 do TST. 

aos coordenadores e gerencia 

sobre situações adversas que 

surgem com confrontação com os 

respectivos registros. 

O Power BI e a implementação 

da “ficha azul” eletrônica passam 

a dar maior agilidade no 

acompanhamento oferecendo 

várias informações 

individualizadas para 

acompanhamento e tomada de 

decisões. 

 

Atualmente o sistema não esta 

parametrizado para o 

atendimento da sugestão da 

Auditoria Interna.  

A parametrização do sistema esta 

programada   

para janeiro de 2019. 

 

Para minimizar a realização de 

horas extras constantemente são 

realizadas reuniões visando maior 

efetividade no planejamento das 

viagens. As gerências e 

coordenações tem acesso a 

informações do  Power BI  para 

realizar uma gestão mais próxima 

das atividades que estão 

realizadas junto as cooperativas. 

Relatório  

06/2018 

Gestão 

Financeira 

Em decorrência dos trabalhos realizados concluímos que 

a área verificada é objeto de corretos procedimentos, com 

a utilização de adequados controles internos de 

verificação que permitem detectar e corrigir 

tempestivamente eventuais falhas no tratamento das 

obrigações tributárias e na administração dos recursos 

exigíveis da Entidade. 

 

 

Não foram apontadas 

recomendações, setor com 

controles adequados. 

Relatório  

07/2018 

Eventos: 

Centralizado

s e 

Descentraliz

ados, e 

Processos 

de Dispensa 

e de 

Inexigibilida

de de 

Licitação 

As observações que constam das verificações, na 

realização dos eventos relacionados aos procedimentos 

de rotina, de falhas na formalização dos processos, foram 

objeto de correção durante a realização dos trabalhos, em 

relação aos processos examinados. Assim é importante 

salientar da necessidade de um sistema de revisão dos 

processos para um adequando atendimento dos 

normativos internos e para que, eventualmente, não haja 

distorções nos números estatísticos relacionados à 

realização de eventos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O mapeamento de processos é 

uma forma de gestão e 

organização dos processos 

finalísticos, a fim de torná-los 

mais eficazes. Seu objetivo é 

estabelecer de forma organizada 

e eficiente as atividades que 

sustentam a empresa, 

priorizando-as e classificando-as 

por etapas. Com esse objetivo o 

GECOOP realizou o mapeamento 

de cada macroprocesso da área 

que apresenta um objetivo 

específico, que tem impacto no 

conjunto de atividades da área, 

conforme descrito abaixo:  

FL-GEC-001 PEDC  

FL-GEC-002 Criação do ciclo de 

planejamento 

FL-GEC-003 Planejamento da 

cooperativa 

FL-GEC-004 Análise de título de 

planejamento 
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Os exames e verificações procedidos permitem concluir 

que os eventos examinados foram efetivamente 

realizados, mas para uma maior segurança de sua 

realização é importante concluir a implementação de um 

aplicativo de acompanhamento de eventos, com 

propostas já em análise na Entidade, de cessão de licença 

para sua utilização.  É de se considerar que a realização 

de eventos ocorre em área de possíveis riscos, sem a 

possibilidade de acompanhamento pessoal na sua 

totalidade. 

FL-GEC-005 Cadastro de novos 

instrutores 

FL-GEC-006 Atualização de 

cadastro de instrutores 

FL-GEC-007 Revisão de 

honorários 

FL-GEC-008 Criação de projetos 

descentralizados 

FL-GEC-009 Projetos 

centralizados - demanda interna 

FL-GEC-010-Projetos 

centralizados - demanda externa 

FL-GEC-011 Análise do projeto 

e aprovação do valor 

FL-GEC-012 Comitê de análise 

de projetos 

FL-GEC-013 Execução das 

demandas de eventos 

centralizados 

FL-GEC-014 Requisição de 

produtos ou serviços 

FL-GEC-015 Execução e 

fechamento de projeto 

centralizado - demanda interna 

FL-GEC-016 Execução e 

fechamento de projeto 

centralizado - demanda externa 

FL-GEC-017 Execução e 

fechamento do projeto 

descentralizado 

FL-GEC-018 Análise do 

fechamento do projeto 

FL-GEC-019 Encerramento do 

projeto e Arquivamento 

Para todos os processos foram 

elaborados  POPs – 

Procedimento Operacional 

Padrão.  

Foram elaboradas 2 Its – 

Instrução de Trabalho para os 

processos mapeados  

Os treinamentos serão realizadas 

com no mínimo 2 turmas até o 

final de Janeiro/2019, 

considerando a escala de férias da 

equipe. 

Para os outros setores 

demandantes de treinamentos 

centralizados, será enviado email 

formalizando o processo. 

 

Para este ponto, a entidade possui 

projeto para implementar 

ferramenta para 

acompanhamento de 100% dos 

eventos externos, onde o 

instrutor, por meio de aplicativo 

instalado em seu celular, fará o 

check-in no início do 

treinamento, registrará fotografia 

da turma, realizará o check-out 
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Na análise dos processos de dispensa e de 

inexigibilidade, nas amostragens objeto de verificação, 

constatamos adequados procedimentos, com situações de 

coleta de preços e casos dispensáveis de coleta, por valor. 

 

Em decorrência dos exames dos processos relativos a 

eventos encerrados concluímos, na amostragem 

verificada, por adequados procedimentos quanto a sua 

formalização e de atendimento dos normativos 

regimentais, observada a necessidade de melhoria nos 

processos. 

no final do treinamento, 

proporcionando ao SESCOOP o 

monitoramento de forma 

eletrônica. 

O setor responsável do projeto é 

do Planejamento e Controle. 

A previsão de implantação esta 

prevista para o início de janeiro 

de 2019. 

 

 

 

Sem observações.  

Área com adequados controles. 

 

 

 

Sem observações.  

Área com adequados controles. 

Em questão de melhorias também 

esta sendo realizado o 

mapeamento de processo para 

mitigar possíveis riscos. 

Relatório  

08/2018 

 

Execução 

Orçamentári

a 

As verificações realizadas no presente trabalho, assim 

como aquelas de acompanhamento nas áreas operacionais 

no decurso deste exercício, permitem afirmar que o 

SESCOOP/PR vem dando atendimento aos normativos 

internos relacionados à execução orçamentária e de 

aprovação de seus valores por colegiado deliberativo 

inclusive no que diz respeito às respectivas 

reformulações.  

Contudo quanto ao atendimento da ampla divulgação dos 

elementos solicitados pelo Acordão nº 699/2016 -TCU, 

no portal da Entidade estão disponibilizadas informações 

relativas à gestão, estando ausentes os dados relativos à 

execução orçamentária de 2018 do período objeto de 

verificação, cuja providencia se faz necessária para um 

pleno atendimento do princípio da publicidade e do 

referido Acórdão. 

 

 

 

 

 

 

Recomendação atendida. O 

Portal da transparência foi 

atualizado. 

 

Relatório  

09/2018 

 

Licitações e 

Contratos 

(Continuaçã

o) 

Nas verificações procedidas no presente trabalho, assim 

como naquele constante do relatório nº 01/2018, 

considerando os exames dos processos adotados e da 

documentação correspondente, constatamos estarem 

sendo adotados procedimentos adequados com 

atendimento da legislação e dos normativos constantes do 

regulamento específico de licitações e contratos da 

Resolução nº 42/2014 do Sescoop/PR. 

 

 

Não foram feitos apontamentos 

pela Auditoria Interna.  

Área com adequados controles 

internos. 
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9 – Apêndices 

9.1 - Quadros, tabelas e figuras complementares 
RELATÓRIO OU PARECER DE AUDITORIA INTERNA SOBRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 
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RELATÓRIO DA AUDITORIA INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 
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PARECER DO CONSELHO FISCAL 
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PARECER DO CONSELHO ESTADUAL  
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ROL DE RESPONSÁVEIS  

O rol de responsáveis será publicado no E-contas em acordo com o artigo 2º da portaria 

65/2018 do TCU. 

 
 

 

RELATÓRIO DE INSTÂNCIA OU ÁREA DE CORREIÇÃO 

O processo de Sindicância 0001/SESCOOP/PR/2017 instituído no âmbito do Conselho de 

Administração desta unidade Estadual foi instaurado com amparo no artigo 8º, inciso IX. 

Referido processo transcorreu regularmente, com observância aos regramentos legais 

aplicáveis, nomeadamente a Resolução n. 22 do SESCOOP Nacional e os princípios da 

legalidade, da imparcialidade, do devido processo legal, do contraditório e ampla defesa, 

dando-se por encerrado em julho de 2018. 
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