RELATÓRIO DE GESTÃO

SESCOOP Paraná
Relatório de Gestão – Exercício 2008
1. DADOS IDENTIFICADORES DA UNIDADE JURISDICIONADA
1.1. Nome completo da unidade e
sigla
1.2. CNPJ
1.3. Natureza jurídica
1.4. Vinculação ministerial
1.5. Endereço completo da sede

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO
COOPERATIVISMO - SESCOOP/PR.
07.391.756/0001-58.
Serviço Social Autônomo
Ministério do Trabalho e Emprego
Av. Cândido de Abreu, nº 501 – Cep.: 80.530-000 – Centro Cívico – Curitiba/PR – fone: 41 3200.1100 – fax: 41
3200.1199.
www.ocepar.org.br

1.6. Endereço da página institucional na internet
1.7. Normativos de criação, definição de competências e estrutura organizacional, regimento
interno ou estatuto da unidade de que trata o Relatório de Gestão e respectiva data de publicação no Diário Oficial da União
A instituição do Sescoop/Paraná como órgão descentralizado pelo Conselho Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo (Sescoop), vinculado à Ocepar em 10 de Outubro de 1999. Criado
através da Medida Provisória 1.715 de 03 de setembro de 1998, de suas edições, e do Decreto
3.017 de 07 de abril de 1999, tem personalidade jurídica de direito privado, e por finalidade a execução das ações de monitoramento, formação profissional e promoção social no âmbito das cooperativas do Estado.
O Conselho Nacional do Sescoop exerce a direção superior e normatiza suas atividades,
principalmente de planejamento, diretrizes, organização, coordenação, controle e avaliação. Sua
estrutura é de um colegiado, encabeçado pelo presidente da OCB, com membros indicados por 7
ministérios, cinco representantes da OCB e um membro representando os trabalhadores em sociedades cooperativas.
Para conduzir de forma adequada as suas ações, segue o Regimento Interno registrado no
Registro de Títulos e Documentos Pessoas Jurídicas no 3º Ofício de Curitiba/PR, averbado sob nº
3806/2 e regulamentos próprios. Os órgãos de deliberação, fiscalização e assessoramento do Sescoop/PR são o Conselho Administrativo Estadual, a Superintendência, Conselho Fiscal e a Auditoria
Interna. 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 normas, com
estrita observância das deliberações e decisões de seu Conselho Nacional, contribuindo para que as
atribuições e os objetivos do Sescoop sejam alcançados em sua área de atuação.
O Conselho Administrativo do Sescoop/PR é o órgão máximo no âmbito da administração
estadual, sendo composto por cinco membros titulares e quatro suplentes. O presidente da Ocepar
é seu presidente nato, compondo com ele três representantes e igual número de suplentes, sendo
um dos trabalhadores em cooperativas e dois de cooperativas contribuintes e um representante do
Conselho Nacional e seu suplente, indicados pelo presidente do Conselho Nacional.
O Conselho Fiscal é composto por três membros titulares e igual número de suplentes, possuindo como competência acompanhar e fiscalizar a execução financeira, orçamentária e atos de
gestão, como também, examinar e emitir pareceres sobre o balanço e demais demonstrações financeiras. Possui regimento próprio, aprovado pelo Decreto 3.017 de 06/04/1999.

Pro ce sso d e Pre sta çã o d e Co n ta s 2 0 0 8

2

No âmbito da Auditoria Interna que foi implantada e estruturada nos termos das disposições do Decreto nº 3.591, de 06 de setembro de 2000 e atuando em consonância com as normas
da Instrução Normativa SFC/MF nº 01, de 06 de abril de 2001. Executa suas atividades de acordo
com seu Plano de Ação. Tem como objetivo 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.
1.8. Código da UJ titular do relatório
1.9. Códigos das UJ abrangidas
1.10. Situação da unidade quanto ao
funcionamento
1.11. Função de governo predominante
1.12. Tipo de atividade
1.13. Unidades gestoras utilizadas
no SIAFI

Não consolida outras unidades
Em funcionamento
Trabalho e emprego
Formação Profissional, Promoção Social e Monitoramento
O Sescoop/PR não esta vinculado ao Siafi.
Código: 380075

A figura 1 apresenta o organograma da estrutura organizacional do Sescoop PR.

CONSELHO ADMINISTRATIVO DO SESCOOP

Conselho Fiscal
PRESIDÊNCIA SESCOOP
Auditoria Interna
Superintendência Sescoop

Coordenação Jurídica

Coordenação
Assesssoria de Impresna

Coordenação
Administrativa e Financeira

Monitoramento

Constituição
e Registro
Sistema de
Acompanhamento
Auditoria
e Gestão
Consultoria
Especializada
PROCOOPE

Biblioteca

Relatório de Gestão-Sescoop PR 2008.doc

Formação Profissinal
e Promoção Social

Conselheiros e
Diretores
Formação
Profissional
Fóruns
Especializados
Programas
Descentralizados
Eventos
Sociais
Convênios
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2. OBJETIVOS E METAS INSTITUCIONAIS E/OU PROGRAMÁTICOS
O Sescoop/PR tem como missão de promover monitoramento, capacitação profissional e
promoção social de seus beneficiários, visando o desenvolvimento econômico e social das Cooperativas do Paraná. Para aplicar adequadamente seus recursos e dar uma melhor visualização das
atividades e gerenciamento dos resultados, o Sescoop Nacional estabeleceu, em conjunto com as
Unidades Estaduais, de acordo com os objetivos para os quais foram planejados, os eventos de
capacitação profissional e promoção social seriam trabalhados por “linhas de ação”, sendo: Profissionalização da Gestão, Qualificação Profissional, Desenvolvimento Cooperativista e Integração
Social. O público alvo é constituído pelos empregados, cooperados, dirigentes e familiares das cooperativas contribuintes. O atendimento é calcado em cima do planejamento anual realizado junto
às cooperativas participantes, visando apoiar as necessidades demandadas por cada cooperativa.
Como objetivos direcionadores busca promover o monitoramento, a supervisão, a auditoria
e o controle nas cooperativas do Paraná, visando a melhoria contínua dos seus processos administrativos e financeiros. Organizar, administrar e executar o ensino de formação profissional e a
promoção social de seus beneficiários. Auxiliar seus beneficiários na elaboração, realização e execução de programas de treinamento. Estabelecer e difundir metodologias para atender as demandas dos beneficiários. Manter a força de trabalho motivada e capacitada para oferecer serviços
de qualidade. Promover a melhoria contínua dos processos.
Apresenta como diretrizes de ação priorizar o desenvolvimento de programas de capacitação de média duração, dando enfoque para a formação profissional dos dirigentes, trabalhadores,
cooperados e familiares dos cooperados. Imprimir maior qualidade técnica no conteúdo programático dos eventos, facilitando o aumento da qualificação das atividades e da gestão das cooperativas. Direcionar as atividades do Programa de Autogestão para ações que apóiem o desenvolvimento das cooperativas. Assistir as cooperativas na elaboração e execução de programas de treinamento e na realização da aprendizagem metódica e contínua.
Para atingir seus objetivos tem uma estrutura organizacional e mantém a sua administração na sede da Ocepar, à Av. Cândido de Abreu, 501, Centro Cívico, mediante Contrato de Gestão.
Para o desenvolvimento de suas ações o Sescoop/PR, por não possuir instalações físicas próprias,
utiliza estruturas das cooperativas, centros de treinamentos e outros locais adequados necessários
para o desenvolvimento de suas atividades. Para melhor atendimento e desenvolvimento das ações
de monitoramento, capacitação profissional e promoção social, as cooperativas estão divididas em
três regiões, tendo como responsável um funcionário do Sescoop/PR com o acompanhamento de
um

funcionário da própria cooperativa. Para manter atualizada a infra-estrutura tecnológica de

acordo com a necessidade do mercado e de modo especial do público-alvo, o Sescoop/PR tem realizado investimentos em equipamentos, softwares e capacitação de seus funcionários.
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2.1. Responsabilidades institucionais - Papel da unidade na execução das políticas públicas
O Sescoop/PR possui como política desenvolver atos e ações para capacitar profissionalmente, promover o monitoramento e a promoção social de seus beneficiários. Motivar e capacitar a
força de trabalho, utilizar ferramentas adequadas, buscando a melhoria continua dos processos,
estimulando a geração de renda e crescimento do ambiente econômico e social da sociedade.
Dentro dos programas de gestão da política de trabalho e emprego; apoio administrativo;
gestão política de execução financeira, contabilidade e controle; dos serviços de comunicação em
massa; da melhoria da qualidade da vida e da qualificação profissional do trabalhador; 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. Dentro desse contexto o Sescoop/PR mantêm-se integrado a órgãos e entidades, públicas
e privadas, que se dedicam à formação profissional cooperativista e promoção social.

2.2. Estratégia de atuação da unidade na execução das políticas públicas
O Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo – Sescoop/PR em 2008 desenvolveu o seu trabalho fundamentado nos objetivos e metas estabelecidas no seu plano de trabalho
voltado a seu público alvo e dentro dos ditames legais de constituição do Sescoop/PR. Realizou
cursos, palestras e eventos voltados à profissionalização e qualificação dos trabalhadores em cooperativas, de dirigentes, conselheiros, líderes, familiares e de cooperados das cooperativas paranaenses. Os diversos fóruns e encontros de presidentes e executivos realizados, debateram questões
e temas importantes para o aprimoramento da gestão das sociedades cooperativas. Os treinamentos integrados com as entidades congêneres permitiram a melhor utilização dos recursos. Outros
eventos resultaram de parcerias com, Universidades e entidades de ensino e pesquisa.
Visando atingir maior eficiência e eficácia na aplicação de recursos, a Gerência de Desenvolvimento Humano através da demanda levantada com as cooperativas realizou o seu trabalho
nas linhas de ação determinadas pela Unidade Nacional na: Profissionalização da Gestão; Qualificação Profissional; Desenvolvimento Cooperativista; e Integração Social. Partindo dessa premissa no
decorrer de 2008 foram realizados na área de Capacitação Profissional 2.231 eventos com
66.030 participações e 29.030 horas/aula. Na Promoção Social foram realizados 715 eventos
com a participação de 34.243 pessoas e carga horária de 8.256 horas/aula, totalizando no ano,
2.946 eventos, 37.286 horas/aula e 100.273 participações.
O Desenvolvimento e Monitoramento de Gestão das Cooperativas através de visitas,
consultorias, estudos e reuniões individuais ou abertas junto às cooperativas, trabalhou na análise
dos indicadores e do acompanhamento econômico-financeiro, como também, apresentações dos
cenários estadual e regional dos indicadores do Sistema de Análise e Monitoramento de Cooperativas

do Paraná , realização de fóruns financeiros, cursos para conselheiros fiscais, acompanhamento das
auditorias independentes externas e consultorias diversas. O Programa de Apoio Integral às Pequenas Cooperativas - Procoope, efetuou 80 visitas técnicas, realizando 10 diagnósticos, 12 pareceres de viabilidade econômico-financeira, visando apoiar o crescimento das pequenas cooperati-
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vas. Atendendo a demanda da sociedade em geral, foram prestadas orientações a 118 grupos
interessados em constituir cooperativas, resultando na constituição e registro de 8 novas cooperativas.
Na área de Desenvolvimento e Autogestão, por meio da avaliação de desempenho da gestão pelos indicadores adiante apresentados, concluímos pelo sucesso da metas físicas e na avaliação da efetividade obtivemos como respostas que as cooperativas tiveram uma melhoria de
2,66% em sua gestão após os eventos de monitoramento.
Neste sentido, o resultado alcançado, deve-se ao trabalho integrado realizado com às cooperativas contribuintes e de modo especial aos recursos financeiros aplicados pelo Sescoop/PR na
gestão das ações de 2008, sem os quais não haveria a possibilidade de contribuir para o crescimento, desenvolvimento econômico e social, geração de renda e empregos do Cooperativismo
Paranaense coordenados pelo Sescoop/PR.

2.3. Programas
O planejamento das atividades é desenvolvido em conjunto com as cooperativas contribuintes, levando-se em consideração o plano de desenvolvimento humano realizado pelas
mesmas, a partir de um diagnóstico de levantamento de necessidades de treinamento (LNT).
Buscando através do trabalho em equipe, a eficácia, eficiência e a economicidade de todas as
ações realizadas na gestão dos processos da Unidade.
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2.3.1. GESTÃO ADMINISTRATIVA
Programa:

0106 – Gestão da Política de Trabalho e Emprego
0750 – Apoio Administrativo

Sub-função:

122 – Administração Geral

Objetivo Geral:

Prover meios administrativos para programas finalísticos.

Objetivo Específico:

Proporcionar a coordenação administrativa e financeira das atividades
voltadas ao suporte e cumprimento do Plano de Ação do Sescoop/PR,
Conselho Administrativo e Fiscal, superintendência, gerências e assessorias no ano de 2008, envolvendo a gestão orçamentária, financeira,
patrimonial, de pessoas e gestão do suprimento de bens e serviços.

Gerente do programa:
Responsável
pelo
programa no âmbito
da UJ
Beneficiários:
Ação:

José Roberto Ricken
José Ronkoski

Empregados, cooperados, dirigentes e familiares das cooperativas contribuintes.
8911 – Gestão Administrativa
8901 - Manutenção dos Serviços Administrativos

META

PREVISÃO – R$

EXECUÇÃO – R$

EXECUÇÃO/PREVISÃO %

Financeira (8911)

115.730,00

55.306,74

47,79

Financeira (8901)

1.320.006,00

1.012.013,46

76,67

Física

Não determinada

Não determinada

Principais atividades realizadas

A) EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
A execução orçamentária e financeira é normatizada pela Resolução nº 28 de 16 de maio de
2005. O orçamento é peça fundamental para o planejamento das ações, para o acompanhamento dos
resultados e para o controle das despesas do Sescoop/PR.
Para melhor adequar a realização financeira durante o ano, dentro do exercício o orçamento sofreu três reformulações, sendo: março, junho e agosto, sempre através de sugestão da Administração para aprovação pelo Conselho de Administração.
Analisando a realização das receitas do período em relação a previsão orçamentária, mesmo com as reformulações ocorridas, houve um acréscimo de 3,49% ao total realizado, em relação
a previsão estabelecida pela Unidade Nacional.
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O gráfico 1 apresenta a posição do valor orçado com o realizado em 2007 e 2008 (em

R$):
Comparativo de Receitas: Orçado x Realizado 2007/2008 - ( Em
R$)
14.000.000
12.000.000
10.000.000
8.000.000
6.000.000
4.000.000
2.000.000
0

2007

2008

Orçado

8.552.102,00

11.761.836,00

realizado

8.693.545,27

12.172.318,31

Orçado

realizado

1) Receitas
A receita do Sescoop/PR provém principalmente da contribuição mensal compulsória de
2,5% sobre o montante da remuneração paga pelas cooperativas aos seus empregados, como
também, de doações e legados; subvenções voluntárias do poder público; rendas oriundas de prestação de serviços; receitas operacionais e penas pecuniárias.

O gráfico 2 apresenta o desempenho da arrecadação realizada nos exercícios de 2002 a
2008.

Arrecadação do Sescoop/PR - (Em R$)
14.000.000

12.172.318,31

12.000.000

10.219.133,97

10.000.000

8.693.545,27

8.000.000

5.891.486,36

6.000.000
3.317.464,15

3.848.451,38

4.618.659,98

4.000.000
2.000.000
0
2002

2003
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A tabela 1 apresenta o valor das receitas auferidas nos anos de 2006, 2007 e 2008, divididas da seguinte forma (em R$):

ITENS

2006

Receitas de contribuição
Outras receitas de capital
Subtotal (financeiras)
Variações Patrimoniais e Financeiras
Total (financeiras e orçamentárias)

2007

2008

10.219.121,11

8.693.545,27

12.172.318,31

1.168.774,40

1.034.268,19

1.219.274,08

11.387.895,51

9.727.813,46

13.391.592,39

266.629,25

443.794,74

113.858,45

11.654.524,76

10.171.608,20

13.505.450,84

O gráfico 3 apresenta o comparativo entre a receita arrecadada da Contribuição Social
com as outras receitas de capital, o qual demonstra que 89,98% das receitas provém do repasse
do Sescoop Nacional e 10,02% são originários de rendimentos financeiros, ressarcimento de custos, recuperação de despesas, indenizações e restituições.

Comparativo: Receitas de Contrib.Social x Outras
Receitas de Capital
100
80

89,98%

60
40
20

10,02 %

0
Outras Receitas de Capital Receitas de Contrib.Social

O gráfico 4 apresenta o comparativo entre a receita total arrecadada com as despesas realizadas na atividade meio e fim. O resultado apresenta que a atividade meio consumiu 14,24% das
receitas arrecadadas e a atividade fim 85,76%.

Comparativo: realização despesas atividade Meio x Fim
85,76 %

90
80
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50
40
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14,24 %
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2) Despesas

A tabela 2 apresenta a evolução dos recursos aplicados nas ações e atividades desenvolvidas pelo SESCOOP/PR, no período de 2006, 2007 e 2008 (em R$):

ITENS

2006

2007

2008

Despesas Correntes

8.816.972,41

10.363.396,72

10.538.479,10

Despesas de Capital

134.198,56

388.547,74

113.858,45

Variações Patrimoniais

266.629,25

155.552,84

102.258,45

9.217.800,22

10.907.497,30

10.652.337.55

Total

O gráfico 5 apresenta o comportamento da receita e despesa realizada nos últimos três
anos.
Comportamento da Receita x Despesa (em R$)
13.505.450

15.000.000
13.000.000

11.654.525

10.907.497

10.171.608

10.652.337

9.217.800

11.000.000
9.000.000
7.000.000
5.000.000
3.000.000
1.000.000
-1.000.000

2006

2007
Receita

2008

Despesa

3) Demonstrativo do Orçado x Realizado
A tabela 3 mostra o desempenho orçamentário de 2008, das ações desenvolvidas pelo
Sescoop/PR divididas pelos programas definidos pela Secretaria de Orçamento e Finanças do Ministério do Orçamento e Gestão do Governo Federal.

Programa
0101
0108
0773
0750
0253
0750
0106
0773
0106

Áreas
Qualificação Profissional
Promoção Social
Monitoramento
Manutenção Serviços Administrativos
Comunicação
Informática
Gestão Administrativa
Auditoria Interna
Gestão da Política
Variações Patrimoniais
Total
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Orçado(R$)

Realizado(R$)

7.400.012,00
1.943.879,00
1.283.939,00
1.320.006,00
387.000,00
195.870,00
115.730,00
85.900,00
15.500,00

6.296.090,06
1.668.481,54
1.083.527,30
1.012.013,46
233.404,27
109.427,75
55.306,74
79.687,33
12.141,00
102.258,10
10.652.337,55

12.747.836,00

Realizado x
Orçado %
85,08
85,83
84,39
76,67
60,31
55,87
47,79
92,77
78,33
82,76
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O gráfico 6 apresenta o comparativo entre o total da despesa orçada com a realizada em
2007 e 2008 pelo Sescoop/PR (em R$) .

Comparativo: despesa Orçado x Realizado 2007/2008
14.000.000
13.000.000
12.000.000
11.000.000
10.000.000
9.000.000
8.000.000
7.000.000

12.747.836
12.088.877
10.907.497

10.652.337

2007

2008

Orçado

Realizado

B) GESTÃO FINANCEIRA

Análise dos recursos disponíveis, realizáveis e exigíveis
A Resolução Sescoop/PR nº 28 de 16 de maio de 2005, orienta e normatiza a execução orçamentária-financeira, buscando padronizar procedimentos da Entidade.
A execução das operações é realizada pela assessoria financeira e supervisionada pelo coordenador administrativo financeiro, com apresentação das demonstrações contábeis e relatórios
para o Conselho Administrativo e Fiscal do Sescoop/PR, onde são aprovados, nas reuniões ordinárias. Mensalmente são apresentadas à Superintendência e Presidência.
Os pagamentos são realizados via pagamento eletrônico e cheques nominais ao prestador
de serviços e aposto o carimbo com a seguinte instrução: cheque “não a ordem” válido somente
para depósito na conta corrente do favorecido vedado a cessão e transferência mediante endosso,
com duas assinaturas e depositados em conta corrente do favorecido. Já no tocante aos recolhimentos das contribuições de custeio da previdência social, conforme contrato firmado com a instituição bancária, o mesmo é realizado via autorização de débito. Também é efetuado via convênio,
débito relativo a folha de pagamento, atendendo as formalidades legais.
Política de aplicação dos Recursos Financeiros, após atingidos os objetivos institucionais da
Entidade, é feita atendendo os aspectos do artigo 7º do Decreto nº 93.872/86 sendo aplicados em
Títulos Federais do Governo no Banco Brasil e Caixa Econômica Federal. Os recursos aplicados estão concentrados Banco do Brasil S.A. nos fundos: BB Curto Prazo 50 mil e BB Renda Fixa Longo
Prazo Corp 10MM. E na Caixa Econômica Federal nos fundos: Fic Fundações Curto Prazo e Fic Personal Renda Fixa Longo Prazo.
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C) GESTÃO DO SUPRIMENTO DE BENS E SERVIÇOS
Licitações

O Regulamento de Licitações e Contratos do Sescoop/PR, segue a normatização do Sescoop 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.
O Regulamento de Licitações e Contratos do Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo – Sescoop/PR (Resolução nº 32, de 12/03/2007) – foi aprovado pelo Conselho Administrativo em 12/03/2007.
Durante o exercício de 2008, foram realizadas 12 (doze) licitações na modalidade Pregão
Presencial.
A tabela 4 mostra as licitações realizadas no ano de 2008.
Nº Proc.

Objeto

Modalidade Situação

Valor Estimado
8.720,00
18/01/2008
Total

Valor Final
8.720,00
8.720,00

001/2008

Plano de Saúde

Pregão

002/2008

Coffee Break

Pregão

003/2008

Serviços Gráficos - Publicações

004/2008

VIII Encontro Cientifico Uniodonto

28/01/2008

9,06
Total

7,40
7,40

Pregão

04/03/2008

27.000,00
Total

16.995,00
16.995,00

Graciosa Informática e Programação Visual

Pregão

18/04/2008

35.900,00
11.800,00
47.700,00

Gl Events Estação Centro de Convenções
Campos e Pinho

24.400,00
7.650,00
32.050,00

Copiadora Andreata
Copiadora Andreata

57.600,00
Total

005/2008

Serviços Gráficos - Apostilas Jovem Coop.

Pregão

23/04/2008

006/2008

Serviços Gráficos - Envelopes

Pregão

24/04/2008

37.300,00
Total

007/2008

Serviços Gráficos - Envelopes/Certificado

Pregão

17/06/2008

4.000,00

Serviços Gráficos - Publicações

Pregão

01/09/2008

Bufe Seino
p/ pessoa

Deserta

3.700,00
8.750,00
12.450,00

Via Laser Artes Gráficas
Via Laser Artes Gráficas
Graciosa Informática e Programação Visual
Via Laser Artes Gráficas
Editora Progressiva

Total

13.850,00
28.950,00
8.150,00
50.950,00
87.400,00
87.400,00

Centro de Estudos Superiores Positivo

15.800,00
Total

008/2008

-

Vencedor
Unimed Curitiba

70.000,00

009/2008

Encontro Est. Coop. Paranaenses

Pregão

28/10/2008

90.000,00
Total

010/2008

Aquisição de Veículos

Pregão

03/12/2008

120.000,00

011/2008

Aquisição de Veículos

Pregão

22/12/2008

120.000,00
Total

012/2008

Passagens Aéreas e Locação de Veículos

Pregão

06/01/2009

570.000,00
Total

-

Deserta

89.600,00
89.600,00

Volkswagen do Brasil Ind. de Veículos Autom.

205.920,00
332.500,00
538.420,00

Brematur Passagens e Turismo Ltda
Brematur Passagens e Turismo Ltda

D) RECURSOS HUMANOS
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”.
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O regime jurídico do pessoal do Sescoop/PR é o da CLT – Consolidação das Leis do Trabalho, respectiva legislação complementar e observadas as normas tanto editadas pelo Conselho
Nacional quanto Estadual.
Para desenvolver suas atividades, o Sescoop/PR possui uma estrutura funcional de 36
pessoas, sendo que em 2008, ocorreram 06 contratações e 07 dispensas. A estrutura em
31.12.2008 era distribuída da seguinte forma:
Setores

2006

2007

2008

Gerência de Monitoramento e Autogestão

09

09

09

Administrativo
Gerência de Desenvolvimento Humano

10
08

10
09

09
10

Auditoria Interna
Comunicação

01
04

01
04

01
03

Informática
Jurídico

02
01

02
01

02
01

Superintendente

01

01

01

Total

36

37

36

1) Remuneração de pessoal
A remuneração do pessoal esta normatizada pela Resolução nº 030/2006 Plano de cargos,
salários e benefícios, aprovada na 21ª Reunião do Conselho Administrativo em 22/05/06.
O Plano de Cargos e Salários é um instrumento básico e primordial na gestão de recursos
humanos, porque visa: a) dotar o SESCOOP/PR de um procedimento sistemático para medir o valor
interno de cada cargo e fornecer subsídios para o estabelecimento de uma estrutura de salários, a
fim de manter a eqüidade interna dos cargos; b) promover o equilíbrio interno entre os salários, de
forma a proporcionar a cada empregado remuneração condizente com as atribuições e complexidade de seu cargo; c) estabelecer método racional no processo de sua atualização; d) identificar e
propor, através de pesquisas salariais periódicas no mercado de trabalho, estrutura salarial capaz
de atrair e reter bons profissionais.
Os reajustes salariais foram realizados obedecendo a Convenção Coletiva de Trabalho realizada entre os Sindicatos Patronal (SECRASO) e dos Trabalhadores (SENALBA), sindicatos aos quais
a categoria está vinculada.

2) Ações e investimentos em desenvolvimento de recursos humanos
Referente a benefícios oferecidos aos empregados, obedecendo determinações legais,
cláusulas de acordos coletivos de trabalho, normas do Sescoop Nacional e deliberações internas da
Entidade são: auxílio refeição, vale transporte, plano de saúde empresarial, seguro de vida e acidentes pessoais e incentivos à formação profissional.
A Administração, preocupada com o desenvolvimento e crescimento dos recursos humanos
da entidade, através da Resolução nº 26/2005 normatizando procedimentos ao incentivo do desenvolvimento profissional de seus empregados, onde estão previstas as seguintes modalidades de
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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.
A tabela 5 apresenta a participação de empregados em 2008 em diversas ações de treinamento e desenvolvimento dos colaboradores,representando um investimento de R$ 74.389,56.

Graduação - CG
Bolsa nº

Funcionário

0002/08

Pedagogia

Neuza Gomes Carta

0007/08

Tecnólogo Gestão de Cooperativas

Rodolfo Bonetti

0036/08

Ciências Contábeis

Maurício Lins da Silva

0041/08

Administração de Empresas

Neuza N.Oliveira

Pós Graduação - CG
0003/08

Especialização em Contabilidade e Finanças

José Ronkoski

0009/08

Especialização em Direito Administrativo

Jean Pitter Malaquias

0011/08

MBA Comunicação e Marketing

Cleide de Paula

0012/08

Especialização em Finanças

Jessé Aquino Rodrigues

0013/08

Especialização em Gestão de Pessoas

Andressa C.M.Damaceno

0017/08

Especialização em Contabilidade e Finanças

Luiz Manoel R.Tomé

Eventos de curta duração – ECD
0006/08

DIRF 2008

Maria Renilda G. Barbosa

0007/08

Análise da DIRF

Mauricio Lins da Silva

0008/08

DIRF 2008

Luis Carlos B.Wierchakowski

0010/08

Regulamento do ICMS

João Gogola Neto

0016/08

Java para Desenvolvimento de WEB

Plácido da Silva Junior

0018/08

Congresso Brasileiro de Dificuldades de Aprend.

Vanessa C.de Castro

0019/08

Como matar uma empresa

Devair A Mem

0020/08

Java para Desenvolvimento de WEB Avançado

Plácido da Silva Junior

0022/08

Gestão Empresarial do Departamento Jurídico

Paulo Roberto Stoberl

0023/08

Atualização em Legislação Trabalhista

Andressa C. M. Damaceno

0025/08

RH Estratégico

Leandro Roberto Macioski

0026/08

Curso Preenchimento de SEFIP

Andressa C. M. Damaceno

0028/08

Reflexo da Lei 11.638/07

Marcos A.Caetano
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Eventos de curta duração – ECD
0029/08

Exercício da Advocacia - Módulo Administrativo

Micheli Mayumi Iwasaki

0030/08

Photoshop C3

Ricardo José Rossi

0031/08

Java para Desenvolvimento de WEB

Thiago Ferreira Borges

0035/08

Lei 11.638

Devair A. Mem

0036/08

Escrituração digital - SPED

Maurício Lins da Silva

0037/08

Photoshop - Básico

Aline Teixeira Bernardo

0040/08

Photoshop - Básico

Dayane Carolina Braholka

0042/08

Escrituração Digital

José Ronkoski

0043/08

Seminário Tendências do Cooperativismo

Samuel Z.Milleo Filho

0044/08

Seminário Tendências do Cooperativismo

José Roberto Ricken

0045/08

SPED

Claudiomiro Santos Rodrigues

0046/08

Ilustrator + Photoshop

Aline Teixeira Bernardo

0047/08

Ilustrator + Photoshop

Stella C.Soliman

0048/08

Demonstrações Financeiras

Marcos Antonio Caetano

Desenvolvimento da Equipe
Projeto

Capacitação Interna

Funcionário

248/2008

Curso de Desenvolvimento da Equipe

40 pessoas

397/2008

Curso de Desenvolvimento da Equipe

38 pessoas

554/2008

Curso de Desenvolvimento da Equipe

18 pessoas

731/2008

Curso de Desenvolvimento da Equipe

26 pessoas

841/2008

Curso de Desenvolvimento da Equipe

24 pessoas

901/2008

Imersão às Cooperativas

20 pessoas

1063/2008

Imersão às Cooperativas

12 pessoas

235/2008

Curso de Inglês

39 pessoas

Cursos Bonificados
Projeto
0027/08

Cursos
MBA em Controladoria e Finanças

Avaliação crítica dos resultados

Funcionário
Devair Antonio Mem

Objetivo principal da capacitação interna profissional é
proporcionar a atualização de conhecimentos técnicos e
comportamentais para o correto desempenho das ações
planejadas visando um melhor atendimento do público
alvo.
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E) ASSESSORIA JURÍDICA

Em 2008, a função da assessoria jurídica no Sescoop/PR foi o atendimento e preservação
dos princípios constitucionais e normatizações internas específicas da entidade. No

desenvolvi-

mento de suas ações, prestou assessoramento direto à Diretoria Executiva (Presidente e Superintendente) aos Conselhos de Administração e Fiscal.
No decorrer no ano, houve assessoramento jurídico ao corpo técnico do Sescoop/PR, em
especial às áreas Administrativa/Financeira, Desenvolvimento Humano e Autogestão.
Participação em 46 reuniões do Comitê de Análise de Projetos do Sescoop/PR, referente a
deliberação dos eventos, onde foram aprovados 2.133 eventos durante todo o ano.
Foram ainda, formatados Termos de Compromissos para os beneficiários das bolsas de
pós-graduações (cooperados, trabalhadores em cooperativas) em andamento, com obrigações
específicas dos bolsistas e do Sescoop/PR.
Elaboração de 32 contratos e termos de parcerias firmados com diversas instituições e entidades, bem como fornecedores e prestadores de serviços.
Dentre outros eventos de relevância para o Sescoop/PR, houve o apoio na formatação do
Encontro Estadual Feminino, Jovemcoop, Encontro Estadual de Cooperativistas, VII Encontro Interdisciplinas Uniodonto, Encontro Estadual das Secretarias, e Encontro Estadual COOPERJOVEM.
Ainda participação ativa e acompanhamento do programa Jovem Aprendiz Cooperativo, o
qual, envolve elaboração de convênios para o desenvolvimento do Programa Menor Aprendiz com
as instituições de ensino do interior do estado e ainda a participação em reuniões e audiências no
Ministério Público do Trabalho e na elaboração de termos de parceria com as cooperativas participantes dos projetos. Para tanto, houve participações em duas reuniões/audiências junto à Procuradoria Regional do Trabalho - MPT.
Revisão e edição, com alterações de 03 portarias no corrente ano, versando sobre questões
cotidianas da entidade e nomeações de comissões.
Assessoramento em 12 processos licitatórios na modalidade pregão realizados pela entidade.
Em decorrência do pregão, formatação dos modelos de contratos para serem inseridos como anexos dos editais de licitação.
Elaboração de pareceres jurídicos, de assuntos pertinentes as atividades do Sescoop/PR.
Assessoramento em processo seletivo para contratação de funcionários do Sescoop/PR.
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2.3.2. ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Programa:

0750 – Apoio Administrativo

Sub-função:

122 – Administração Geral

Objetivo Geral:

Prover meios tecnológicos para o desenvolvimento das ações meio e fim

Gerente do programa:
Responsável
pelo
programa no âmbito
da UJ
Beneficiários:

José Roberto Ricken
Rodrigo Canesso

Empregados, cooperados, dirigentes e familiares das cooperativas contribuintes.
8910 – Ações de Informática

Ação:

META

Financeira
Física

PREVISÃO – R$

EXECUÇÃO – R$

EXECUÇÃO/PREVISÃO %

109.427,75

55,87

195.870,00

Não determinada

Não determinada

Principais atividades realizadas

Desenvolvimento Humano - Capacitações
•

Apoio para a elaboração e definição de cursos básicos e avançados em ferramentas utilizadas pelos colaboradores internos.

•

Identificação, elaboração e execução de treinamentos para colaboradores de Cooperativas,
resultando em um total de 4 treinamentos com 106 treinados.

Infraestrutura
•

Aquisição de equipamentos notebooks.;

•

Aquisição de equipamentos de estações de trabalho;

•

Aquisição de equipamentos Pen Drives;

•

Renovação das licenças do software anti-vírus;

•

Aquisição de monitores LCD

Sistemas
•

Manutenções novas implementações em sistemas internos.

•

Apoio a comissão de licitação na formulação de edital.

•

Acompanhamento do treinamento dos técnicos usuários do sistema e treinamento para os
profissionais da área de informática da empresa.

•

Aquisição do sistema de GED - Gerenciamento Eletrônico de Documentos

•

Acompanhamento dos técnicos da OCB/SESCOOP e ZEUS em atualizações do sistema.

•

Acompanhamento da instalação dos sistemas de monitoramento.
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Suporte
•

Atendimento aos colaboradores internos, agentes de desenvolvimento humano das cooperativas e instrutores na utilização do site.

•

Manutenção de equipamentos (servidores, desktops e notebooks).

•

Gerenciamento dos sistemas: anti-vírus, backup, firewall e proxy.

•

Acompanhamento dos links de comunicação.

•

Atendimento as cooperativas que realizam eventos na sede do Sistema Ocepar.

Avaliação crítica dos resultados

A execução financeira ficou abaixo do orçado em função
que havia uma previsão para investimentos em equipamentos, sendo que foi realizada parte de aquisição.
A atualização de equipamentos, softwares e desenvolvimento de sistemas proporcionou maior qualidade dos serviços prestados, como também, a melhoria da tecnologia
da informação.

Não foi necessário a adoção de medidas saneadoras
pois, os objetivos foram atingidos dentro dos parâmetros estabelecidos.
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2.3.3. GESTÃO DO PROCESSO E PLANEJAMENTO INSTITUCIONAL
Programa:

0106 – Gestão da Política de Trabalho e Emprego
0773 – Gestão Política, Exec.Financeira, Contabilidade e Controle

Sub-função:

125 – Normatização e Fiscalização

Objetivo Geral:

Aprovar e fiscalizar ações institucionais

Objetivo Específico:

Aprovar, acompanhar e fiscalizar as ações da atividade meio e fim

Gerente do programa:
Responsável
pelo
programa no âmbito
da UJ
Beneficiários:

Conselho Administrativo e Fiscal
Conselho Administrativo e Fiscal

Empregados, cooperados, dirigentes e familiares das cooperativas contribuintes.
8938 – Gestão do Processo Planejamento Institucional

Ação:

META

Financeira

PREVISÃO – R$

EXECUÇÃO – R$

EXECUÇÃO/PREVISÃO %

15.500,00

12.141,00

78,33

6

6

100

Física – Nº de reuniões Conselho Administrativo e Fiscal
Principais atividades realizadas

O Conselho Administrativo em 2008, realizou seis reuniões ordinárias, tendo os conselheiros deliberado sobre os assuntos descritos nas atas constantes em livro próprio, destacando: aprovação de três reformulações orçamentárias e aprovação de portarias.
O Conselho Fiscal no ano de 2008 realizou seis reuniões ordinárias, tendo os conselheiros deliberado sobre os assuntos descritos nas atas constantes em livro próprio.
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2.3.4. SERVIÇOS DE AUDITORIA
Programa:

0106 – Gestão da Política de Trabalho e Emprego
0773 – Gestão Política, Exec.Financeira, Contabilidade e Controle

Sub-função:

125 – Normatização e Fiscalização

Objetivo Geral:

Auditar, orientar e verificar ações realizadas

Objetivo Específico:

Assessorar a administração com informações sobre o desempenho da
gestão, de modo a subsidiar o processo de decisão, buscando agregar
valor à gestão, na gerência da coisa pública
João Paulo Koslovski

Gerente do programa:
Responsável
pelo
programa no âmbito
da UJ
Beneficiários:

Tadeu Duda

Empregados, cooperados, dirigentes e familiares das cooperativas contribuintes.
8951 – Serviços de Auditoria

Ação:

META

Financeira

PREVISÃO – R$

EXECUÇÃO – R$

EXECUÇÃO/PREVISÃO %

85.900,00

79.867,33

92,77

800

908

113,50

Física – horas

Principais atividades realizadas
A Auditoria Interna, instituída nos termos das disposições contidas no Decreto nº 3.591/2000 e
na IN SFC/MF nº 01/2001, visando o assessoramento à administração com informações sobre o desempenho da gestão, subsidiando o processo de gestão e agregando valor ao gerenciamento da coisa
pública, levou a efeito no exercício de 2008 um total de 908 horas de trabalho, produzindo nove relatórios específicos na área operacional, e no atendimento da DN TCU nº 94/2008, Anexo V, item 01, emitiu parecer que anexa o relatório de gestão, com manifestação expressa sobre os controles internos
administrativos, regularidade dos processos licitatórios, gerenciamento da execução de convênios e
ajustes, sobre o cumprimento das recomendações da Auditoria do Tribunal de Contas da União, dos
Órgãos de Controle Interno e das decisões e recomendações do Conselho Fiscal e do Conselho Administrativo.
Avaliação crítica dos resultados

Em 2008, a Auditoria Interna, superou o montante de horas
propostas para o exercício, levou a efeito 908 horas de trabalho, cumprindo plenamente o planejamento respectivo no
cumprimento de sua missão e objetivos.
A execução orçamentária financeira ficou próxima do orçado.
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2.3.5 DIVULGAÇÃO DE AÇÕES INSTITUCIONAIS
Programa:

0253 – Serviços de Comunicação em Massa

Sub-função:

131 – Comunicação Social

Objetivo Geral:

Divulgar a imagem do Sistema Cooperativo

Gerente do programa:
Responsável
pelo
programa no âmbito
da UJ
Beneficiários:

José Roberto Ricken

Ação:

META

Financeira
Física

Samuel Zanello Milleo Filho

Empregados, cooperados, dirigentes e familiares das cooperativas contribuintes.
8919 – Divulgação de Ações Institucionais

PREVISÃO – R$

EXECUÇÃO – R$

EXECUÇÃO/PREVISÃO %

387.000,00

233.404,27

60,31

Não determinada

Não determinada

Principais atividades realizadas
A cada ano a Assessoria de Comunicação e Imprensa do Sescoop Paraná se firma como uma
importante ferramenta, tanto de disseminação da filosofia cooperativista como da consolidação da
sua imagem junto à opinião pública. Tendo como meta principal a divulgação institucional das ações desenvolvidas pelo Sescoop-PR, bem como no apoio da realização de eventos e na formatação
de materiais diversos. Entre os principais trabalhos desenvolvidos pelo setor no ano de 2008 destacamos:

Campanha Cooperativas Orgulho do Paraná
Pelo segundo ano consecutivo o Sistema Ocepar, em parceria com as cooperativas paranaenses, realizou a campanha institucional de marketing – COOOPERATIVAS ORGULHO DO PARANÁ.
Entre os materiais produzidos neste ano, estão 10 spot´s para rádio, 05 anúncios para jornal e
revistas, além de 4 filmes para TV, adesivos, outdoor e banners.
Filmes para TV, spots de rádio e anúncios foram veiculados com mídia paga nas emissoras
da Rede Paranaense de Comunicação (RPC) em todo o estado, jornal Gazeta do Povo, Portal RPC e
emissoras de rádio comerciais das principais cidades nos meses de outubro, novembro e dezembro. Em janeiro de 2009 foram veiculadas peças da campanha em outdoor nas principais cidades e
novamente spot´s em emissoras de rádio regionais.

Pesquisa de Opinião
Coordenamos junto a Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR) a realização de
uma pesquisa de opinião para avaliar a percepção dos paranaenses sobre o cooperativismo e o que
a campanha de marketing (Cooperativas Orgulho do Paraná) ajudou neste sentido, além de identificar os hábitos de mídia. Esta pesquisa foi aplicada nos meses de maio e junho deste ano, através
de 814 questionários em 45 municípios do Paraná, aonde residem cerca de 5,5 milhões de parana-
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enses. Os resultados desta pesquisa foram amplamente divulgados na revista Paraná Cooperativo e
apresenta do durante Encontro de Núcleos Cooperativos e Fóruns.

Campanha pelo uso correto de tecnologia
Entre o final de 2007 e início de 2008 foi realizada a campanha “Uso Correto de Tecnologia”, com o objetivo de orientar os produtores paranaenses sobre a necessidade de utilizar sementes
certificadas e também, no caso da soja transgênica, segregá-la da soja convencional. Foram veiculados anúncios em jornais e revistas de cooperativas e veículados em diversos outdoor nas principais regiões produtoras.

Atendimento à imprensa
Durante o ano de 2008 foram diversos os atendimentos realizados á imprensa. Foram produzidas matérias (releases) para imprensa e também artigos assinados do presidente, superintendente e assessores técnicos. Ocupamos um bom espaço no ano de 2008 na mídia estadual e nacional.

Fórum de Profissionais de Comunicação
Foram realizados dois fóruns de comunicadores e jornalistas que atuam nas assessorias
das cooperativas, coordenado pela Assessoria de Imprensa e Comunicação do Sistema Ocepar/Sescoop-PR, tendo por objetivo proporcionar aos profissionais da área a oportunidade de aperfeiçoar seus conhecimentos em diversas áreas.
Com a presença de 30 profissionais, aconteceu nos dias 7 e 8 de agosto, no hotel Lizzon
um Workshop sobre qualidade de vida e equilíbrio na vida moderna. Durante este evento também
foram abordados assuntos relacionados ao V Prêmio Ocepar de Jornalismo, resultados da Pesquisa
de Opinião e Campanha de Marketing.
No dia 21 de novembro a Cocamar sediou a realização do 2º Fórum de Profissionais de
Comunicação. Com a presença de 37 profissionais os temas abordados nesta oportunidade foram:
fotografia, rádio e marketing. Temas sugeridos pelos próprios participantes.

Revista Paraná Cooperativo
A revista Paraná Cooperativo, em seu quarto ano de circulação, tornou-se um importante
canal de interatividade com a opinião pública e o sistema cooperativista. Com uma tiragem de cinco mil e quinhentos exemplares, a revista é enviada para mais de 4,5 mil endereços, entre os quais
cooperativas, técnicos, dirigentes, cooperados, instituições públicas e privadas, autoridades e órgãos oficiais. A revista tem por objetivo dinamizar a política de comunicação das cooperativas e de
divulgação dos trabalhos do Sescoop/PR/Oceparé editada em parceria entre o sistema e as cooperativas do Estado. Neste ano de 2008 foram publicadas 9 edições, incluindo uma edição especial –
Balanço Social: Ações de Responsabilidade Social das Cooperativas Paranaenses.

Prêmio Ocepar de Jornalismo
O Prêmio Ocepar de Jornalismo é um programa institucional de iniciativa do Sistema Ocepar, neste ano contou com o apoio do Sicredi Paraná, da Federação Unimed do Paraná e do Sindi-
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cato dos Jornalistas Profissionais do Paraná (Sindijor). Esta premiação, tem por finalidade promover e divulgar os projetos e ações econômicas e sociais realizadas pelos mais diversos ramos do
cooperativismo paranaense: agropecuário, crédito, saúde, transporte, turismo, habitacional, educacional, infra-estrutura, consumo e trabalho.
Este ano foram realizados lançamentos regionais do Prêmio, contribuindo para um maior
número de trabalhos inscritos. Foram inscritos 95 trabalhos, 30 na categoria Jornalismo Impresso,
30 em Telejornalismo, 10 Radiojornalismo e 25 Mídia Cooperativa. No ano passado foram inscritos
62 trabalhos. As reportagens foram avaliadas por uma comissão multidisciplinar integrada por jornalistas e executivos do sistema cooperativista. Os autores dos trabalhos vencedores receberam
troféus e prêmios durante a realização do Encontro Estadual de Cooperativistas Paranaenses.

Informativo Paraná Cooperativo Diário
O informativo diário Paraná Cooperativo com notícias sobre o Cooperativismo, foi enviado
por meio eletrônico para mais de 1.800 endereços de e-mail e publicado simultaneamente na página da Ocepar na Internet. No ano de 2008 foram produzidas 250 edições do Informativo Paraná
Cooperativo e 8 edições especiais, com aproximadamente três mil notícias publicadas na página
eletrônica do Sistema Ocepar.

Reportagens para rádio
Edição e envio de 21 arquivos de voz (sonoras) para serem veículados nos programas de
rádio das cooperativas e demais emissoras do interior.

Coberturas Fotográficas
Registro fotográfico e acompanhamento aos diversos eventos promovidos com apoio do
Sescoop/PR, destacando-se: Encontro de Núcleos, Fórum dos Presidentes e dos demais fóruns realizados no ano, bem como Encontro Estadual de Cooperativistas, assembléias, inaugurações etc.

Banco de Imagens
Atualização e manutenção do Banco de Imagens, bem como divulgação junto à imprensa.

Feiras e Exposições
Coordenação dos trabalhos de montagem e organização do estande no Show Rural Coopavel 2008, e do estande na Feira Uniodonto, onde foram expostos produtos e serviços das cooperativas.

Seminários Itinerantes de Comunicação e Agronegócio
Apoiamos a realização dos Seminários etinerantes de Comunicação e Agronegócio (Secoagro), promovidos pela Associação de Jornalistas do Agronegócio do Paraná (Ajap), Embrapa Floresta, em parceria com a Faep e Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Paraná (Sindijor). Ao todo,
foram realizados em 2008, 11 seminários com a presença de 900 participantes em diversas regiões
do estado.

I Simpósio da Associação dos Jornalistas de Agronegócio do Paraná (AJAP). Estes se-

minários têm por objetivo contribuir com o desenvolvimento profissional de jornalistas e estudan-
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tes, o que trará reflexos também na qualidade da cobertura jornalística sobre o meio rural no Estado.

Cerimonial I ITC
Realização do cerimonial de apresentação do Intercâmbio Cultural Cooperativo (ITC), realizado em Curitiba no Cietep.

Apoio às assessorias de cooperativas
A Assessoria de Comunicação e Imprensa dá suporte constante as assessorias das cooperativas, orientando-as em questões relativas a tratamento com a imprensa, realização de publicações
e distribuição de realises, além de apoiar a realização de eventos.
Avaliação crítica dos resultados

As ações de comunicação desenvolvidas pelo Sescoop/PR em
2008 proporcionaram um melhor entendimento do cooperativismo pela opinião pública em geral.
A execução orçamentária financeira ficou abaixo do orçado
em vista que foram reduzidas viagens para o interior do estado, redução financeira de serviços licitados e redução de
produção de publicações.
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2.3.6 DESENVOLVIMENTO HUMANO
Programa:

0101– Qualificação Profissional do Trabalhador
0108- Melhoria de qualidade de vida do Trabalhador

Sub-função:

331 – Proteção e Benefícios ao Trabalhador

Objetivo Geral:

Buscar integração e bem estar do trabalhador
Capacitar dirigentes, cooperados, e empregados em cooperativas

Gerente do programa:
Responsável
pelo
programa no âmbito
da UJ
Beneficiários:
Ação:

José Roberto Ricken
Leonardo Boesche

Empregados, cooperados, dirigentes e familiares das cooperativas contribuintes.
8954 – Atividades Desportivas e Socioculturais
8952 – Qualificação Profissional na área do Cooperativismo

META

Financeira (8952)
Física – Nº particip.
Financeira (8954)
Física – Nº particip.

PREVISÃO – R$

EXECUÇÃO – R$

EXECUÇÃO/PREVISÃO %

7.400.012,00

6.296.090,06

85,08

60.973

66.030

108,79

1.943.879,00

1.668.481,54

85,83

31.266

34.243

109,52

Não determinada

Não determinada

Principais atividades realizadas

A Gerência de Desenvolvimento Humano – GDH tem como objetivo operacionalizar as ações
de formação profissional cooperativista e promoção social do Sescoop/PR junto aos empregados,
cooperados, dirigentes e familiares das cooperativas beneficiárias do Paraná. Objetiva ainda, assistir as sociedades cooperativas empregadoras na elaboração e execução de programas de treinamento e na realização da aprendizagem metódica e contínua do seu público beneficiário.
O Sescoop/PR na área de Desenvolvimento Humano desenvolve suas ações em parceria com
as cooperativas contribuintes, mediante a execução de eventos centralizados, que são ações desenvolvidas conjuntamente para duas ou mais cooperativas, promovendo-se a integração e a interação entre estas. E os eventos descentralizados são aqueles desenvolvidos para uma única cooperativa, mediante a assinatura de um ‘termo de parceria, atendendo às suas necessidades individuais. Para melhor condução de suas atividades, em cada cooperativa há um Agente de Desenvolvimento Humano, que é o responsável pelo planejamento e execução das atividades do Sescoop
junto à cooperativa.

A) OBJETIVOS E METAS
As atividades de formação profissional cooperativista e promoção social foram planejadas em
conjunto com as cooperativas contribuintes, levando-se em conta o plano de desenvolvimento hu-
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mano realizado pelas mesmas, a partir de um diagnóstico que levantou as necessidades de treinamento e de desenvolvimento humano de cada cooperativa.
A tabela 6 apresenta o comparativo das ações de treinamento do Sescoop/PR, previstas e
realizadas, com o respectivo índice de evolução.

Meta

Promoção
Social

Total

Previsto

Formação
Profissional

2.821

728

2.093

2.946
104,43%

715
98,21%

2.231
106,59%

92.239

31.266

60.973

100.273
108,71%

34.243
109,52%

66.030
108,29%

38.899

9.906

28.993

37.286
95,85%

8.256
83,34%

29.030
100,13%

Previsto (R$)

9.343.891,00

1.943.879,00

7.400.012,00

Realizado (R$)
Índice (%)

7.964.572,00
85,24%

1.668.482,00
85,83%

6.296.090,00
85,08%

Eventos
Realizado
Índice (%)
Previsto
Participações
Realizado
Índice (%)
Previsto
Carga Horária
Realizado
Índice (%)

Recursos Financeiros

B) ÁREAS DE ATUAÇÃO
São duas as áreas de atuação do Sescoop/PR, na Gerência de Desenvolvimento Humano:

1) Formação Profissional Cooperativista
São ações voltadas à formação, qualificação e capacitação dos associados, dos dirigentes e
dos empregados em suas cooperativas; alicerçados nos princípios e valores cooperativistas.
Na área de Formação Profissional foram realizados 2.231 eventos com 66.030 participações e
29.030 horas/aula, sendo 24.129 participações, 6.215 horas/aula em 730 eventos centralizados e
41.901 participações, 22.815 horas/aula em 1.501 eventos descentralizados.
Para um melhor gerenciamento na aplicação dos recursos e a sua destinação junto ao público
beneficiário, seguindo a orientação do Sescoop Nacional, as ações foram classificadas conforme a
sua natureza, visando agrupar os eventos de acordo com os objetivos finais e o público alvo aos
quais foram destinados.
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. Aprendizagem profissional
Forma de educação profissional que visa à qualificação ou habilitação inicial de aprendizes e
caracteriza-se pela articulação entre formação e trabalho. Foram realizadas 15 turmas com 420
eventos, tendo a participação de 8.963 pessoas e carga horária de 2.246 horas/aula.
. Qualificação/Capacitação Profissional
Ato ou efeito de habilitar, de tornar uma pessoa capaz, com potencial e habilidades para
compreender e desenvolver uma determinada atividade. É um processo de ensino-aprendizagem
com o objetivo de instruir, de transmitir conhecimentos e informações, e que se caracteriza também por almejar objetivos bem delimitados na busca e no alcance de uma operacionalização e
aplicabilidade imediata dos conteúdos e aspectos trabalhados nas suas atividades.
Foram realizados entre projetos centralizados e descentralizados 1.702 eventos com a participação de 53.652 pessoas e carga horária de 24.293 horas/aula.
. Aperfeiçoamento Profissional
Cursos que visam atualizar, ampliar ou complementar as competências profissionais adquiridas na formação profissional ou no trabalho. Pode ocorrer como um programa de formação inicial e
continuada, como educação profissional técnica de nível médio. Foram realizados entre projetos
centralizados e descentralizados 30 eventos com a participação de 642 pessoas e carga horária de
1.120 horas/aula.
. Graduação Acadêmica
Curso de nível superior aberto a candidatos que tenham concluído o ensino médio ou equivalente e que tenham sido classificados em processo seletivo. Confere graus de licenciamento e bacharelado.
. Graduação Tecnológica
Curso superior de tecnologia, destinado a egressos do ensino médio ou equivalente, voltado
para atividades em uma determinada área profissional. Trata-se de curso de graduação com características especiais, distinto do bacharelado, cuja conclusão dá direito ao diploma de tecnólogo.
Ocorre apenas como um programa de educação profissional tecnológica de graduação.
. Pós-graduação
Destinada a desenvolver e aprofundar a formação adquirida nos cursos de graduação (inclusive os de educação profissional tecnológicas de graduação), compreendendo programas de “stricto
sensu” (mestrado e doutorado) e os de “lato sensu” (curso de especialização). Foram realizados 11
cursos entre projetos centralizados e descentralizados, com 79 eventos, tendo a participação de
2.773 pessoas e carga horária de 1.371 horas/aula.

2) Promoção Social
São processos educativos e participativos, que buscam benefícios para a qualidade de vida,
mas também melhorias sociais aos empregados de cooperativas, dos associados e de seus familia-
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res, bem como da comunidade. Objetiva, através da ação social, a melhoria da atuação dos envolvidos na gestão das cooperativas, por meio de ações voltadas à educação, à saúde, à cultura, à
integração social, à geração de renda e ao meio ambiente, que podem ser desenvolvidas por meio
de diferentes estratégias,
Na área de Promoção Social foram realizados 715 eventos, com 34.243 participações e 8.256
horas/aula ou atividade. Destes totais, foram realizados 83 eventos, com 6.798 participações e
1.011 horas/aula ou atividade de forma centralizada e 632 eventos, com 27.445 participações e
7.245 horas/aula ou atividade de forma descentralizada.
As ações de Promoção Social, também foram agrupadas de acordo com a natureza de seus
eventos, seguindo a orientação do Sescoop Nacional. Os projetos foram classificados nas seguintes
modalidades:

. Educação
Conjunto de ações que prevêem processos educativos (ensino) e direcionados aos empregados de cooperativas, aos associados e a seus familiares, bem como à comunidade. Foram realizados entre projetos centralizados e descentralizados 248 eventos com a participação de 8.150 pessoas e carga horária de 2.878 horas/aula.

. Saúde
Ações voltadas para a prevenção e manutenção da saúde física e mental para a melhoria da
qualidade de vida do público beneficiário. Foram realizados entre projetos centralizados e descentralizados 94 eventos com a participação de 10.644 pessoas e carga horária de 311 horas/aula.

. Cultura
São ações que fortalecem a sociedade, por meio dos seus hábitos, seus costumes, crenças e
valores formadores da cultura. Atividades que se desenvolvem trabalhando o conjunto das características humanas inatas, que se criam, se preservam ou aprimoram por meio da comunicação e
cooperação entre indivíduos. Foram realizados entre projetos centralizados e descentralizados 27
eventos com a participação de 2.231 pessoas e carga horária de 204 horas/aula.

. Integração Social
Ações que visam atender às necessidades de integração dos associados, empregados de cooperativas, seus familiares e a comunidade. São eventos e ações voltados às datas comemorativas,
atividades esportivas encontros, entre outros. Foram realizados entre projetos centralizados e descentralizados 71 eventos com a participação de 9.582 pessoas e carga horária de 290 horas/aula.

. Geração de Renda
Ações que contribuam para geração e aumento da renda das famílias, da participação na economia local e influindo na melhoria de vida da comunidade que estão direta ou indiretamente
ligadas ao cooperativismo. Foram realizados entre projetos centralizados e descentralizados 271
eventos com a participação de 3.544 pessoas e carga horária de 4.509 horas/aula.
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. Meio Ambiente

Ações com foco na educação ambiental, reconhecendo a importância do meio ambiente para
o cooperativismo, seus impactos econômicos e sociais, promovendo o desenvolvimento com sustentabilidade local nos modos de produção. Foram realizados entre projetos centralizados e
descentralizados 4 eventos com a participação de 92 pessoas e carga horária de 64 horas/aula.

C) CAPACITAÇÃO INTERNA
Objetivando aprimorar a equipe interna foram realizados 12 eventos, 396 horas/aula e 449
participações.
Foram apoiadas bolsas de estudos para graduação, pós-graduação e eventos de curta e média duração, num total de 38 bolsas, conforme demonstrado na tabela abaixo:
A Tabela 7 apresenta o número de bolsas de estudos para formação profissional dos recursos humanos da entidade executora.
Tipos de eventos

Nº de Bolsas de Estudo

Cursos de Graduação

04

Cursos de Pós-graduação

07

Eventos de curta e média duração

27

Total

38

D) ÍNDICE PERCENTUAL DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO SESCOOP/PR
Do total de R$ 7.964.572,60 investidos pelo SESCOOP/PR no ano de 2008, 79,05% foram
aplicados em Formação Profissional Cooperativista e 20,95% em ações de Promoção Social.
Nos gráficos abaixo, demonstramos a aplicação desses recursos de acordo com a natureza
dos eventos, tanto em Formação Profissional Cooperativista, quanto em Promoção Social.
O Gráfico 7 apresenta o percentual da aplicação dos recursos em Formação Profissional, conforme a natureza dos eventos:
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Formação Profissional Cooperativista
100,00%
80,00%
60,00%
40,00%
20,00%
0,00%
FPC
Legenda:

AP

QP

AF

PG

1,70%

83,54%

3,22%

11,54%

AP – Aprendizagem Profissional
QP – Qualificação Profissional
AF – Aperfeiçoamento Profissional
PG – Pós-graduação

No gráfico 7, demonstra-se que, os recursos aplicados pelo Sescoop/PR em 2008 na área de atuação formação profissional cooperativista foram concentrados em qualificação profissional (83,54%), pois se trata da área onde atende a maior concentração do público beneficiário, com maior necessidade de investimentos e, portanto, o maior número de ações realizadas.

O Gráfico 8 apresenta o percentual da aplicação dos recursos em Promoção Social,
conforme a natureza dos eventos:

Promoção Social
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%

ED

PS 41,57%
Legenda:

SU

CT

IS

GR

MA

7,92%

7,65%

33,72%

8,75%

0,39%

ED – Educação
SU – Saúde
CT – Cultura
IS – Integração Social
GR – Geração de Renda
MA – Meio Ambiente
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No gráfico 8, demonstramos que, os recursos aplicados pelo Sescoop/PR em 2008 na
área de atuação promoção social foram concentrados em programas de educação (41,57%) e
integração social (33,72%), pois tratam-se de ações que visam a melhoria da qualidade de vida
do público beneficiário.
O Gráfico 9 apresenta p percentual da aplicação dos recursos no Público Beneficiário
em 2008.

Público Beneficiário
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%
Série1

Legenda:

Estratégico

Tático

Operacional

Cooperados

Familiares

10,34%

11,11%

53,22%

12,55%

12,78%

Estratégico: diretoria, conselho fiscal e a alta gerência;
Tático: média gerência, gerências de unidades e supervisores;
Operacional: empregados em geral;
Cooperados: associados das cooperativas;
Familiares: esposas e filhos de associados e de empregados das cooperativas

No gráfico 9, pode-se observar que, dos recursos aplicados pelo Sescoop/PR em 2008,
assim como já demonstrado no gráfico 7, repete-se a concentração dos recursos no público operacional (53,22%).
Nos gráficos acima demonstramos que existe uma relação muito estreita entre a natureza dos eventos com o público beneficiário. Concentram-se os recursos em qualificação profissional para o público operacional, pois é onde está inserido o grande contingente dos empregados das cooperativas, associado com programas técnicos de formação profissional, fazendo com
que haja uma maior aplicação dos recursos nessas ações.
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E) RESUMO DAS ATIVIDADES REALIZADAS EM 2008

A Tabela 8 apresenta número de eventos, participações e carga horária, divididos por áreas de atuação (capacitação profissional e promoção social) e centralizados e descentralizados.

PROJETOS
DESCENTRALIZADOS

PROJETOS CENTRALIZADOS

PROJETOS TOTAIS

FORMAÇÃO PROFISSIONAL COOPERATIVISTA
Natureza

NE

Aprendizagem
Profissional
Qualificação
fissional
Aperfeiç.
sional
Graduação
dêmica

CH

PA

NE

CH

PA

NE

CH

PA

399

1.620

8.440

21

626

523

420

2.246

8.963

234

3.080

12.715

1.468

21.213

40.937

1.702

24.293

53.652

18

144

201

12

976

441

30

1.120

642

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

79

1.371

2.773

-

-

-

79

1.371

2.773

730

6.215

24.129

1.501

22.815

41.901

2.231

29.030

66.030

ProProfisAca-

Graduação Tecnológica
Pós-graduação
TOTAL

PROMOÇÃO SOCIAL
Natureza

NE

Educação
Saúde
Cultura
Integração Social
Geração de Renda
Meio Ambiente
TOTAL

TOTAL GERAL

813
Legenda:

CH

PA

NE

CH

PA

NE

CH

PA

63

916

2.239

185

1.962

5.911

248

2.878

8.150

-

-

-

94

311

10.644

94

311

10.644

14

34

2.019

13

170

212

27

204

2.231

6

61

2.540

65

229

7.042

71

290

9.582

-

-

-

271

4.509

3.544

271

4.509

3.544

-

-

-

4

64

92

4

64

92

83

1.011

6.798

632

7.245

27.445

715

8.256

34.243

7.226

30.927

2.133

NE – Número de Eventos
CH – Carga Horária
PA – Participações
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F) COMITÊ DE ANÁLISE DE PROJETOS

O Comitê de Análise de Projetos foi constituído pela portaria do Sescoop/PR nº 01/2001,
de 06 de abril de 2001 com o objetivo de subsidiar a aprovação dos projetos no âmbito do plano
de ação anual, por meio da emissão de pareceres em conformidade com a legislação e normas
vigentes. Está composto pelos seguintes membros: Superintendente do Sescoop/PR, Gerente de
Desenvolvimento Humano, Gerente de Desenvolvimento e Autogestão, Assessoria Jurídica e
Coordenador Administrativo-Financeiro.
Em 2008 o Comitê de Análise de Projetos realizou 46 reuniões e deliberou sobre 1.063
projetos, conforme demonstrado no quadro abaixo, comparativamente com os anos anteriores.

A Tabela 9 apresenta o comparativo do número de reuniões, projetos analisados e aprovados pelo Comitê de Análise de Projetos.

Item
Projetos
Analisados
Projetos
Aprovados
Projetos
Negados
Nº. de Reuniões

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

298

334

348

528

646

967

1.055

1.063

298

332

341

526

642

961

1.047

1.055

0

2

7

2

4

6

8

8

24

34

36

36

42

44

44

46

Na tabela acima podemos observar que o número de projetos analisados pelo comitê
em 2008, superou em 1% o exercício anterior.

G) PARCERIAS
Para a execução das ações de formação e capacitação profissional e de fóruns e treinamentos especializados, o Sescoop/PR buscou fazer parcerias com instituições de ensino que detivessem
expertise no tema proposto. Assim, durante o ano de 2008, foram realizadas parcerias com as
seguintes instituições:


ISAE/FGV – Fundação Getúlio Vargas através do Instituto Superior de Administração e Economia – MBA em Gestão Estratégica de Pessoas, entre outros;



PUCPR – Pontifícia Universidade Católica do Paraná – estrutura e cursos;



FADEP – Faculdade de Pato Branco - estrutura e cursos;



UFPR – FUNPAR – Cursos de Pós-graduação em Integração Lavoura-Pecuária;



UEM/ITAM – Universidade Estadual de Maringá – estrutura e cursos;



UFRRJ – FAPUR - Fundação de Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica da Universidade
Federal Rural do Rio de Janeiro - Curso de Aperfeiçoamento na Cultura da cana-de-açúcar;



SENAI - Serviço Nacional de Aprendizagem da Indústria – Estrutura e cursos;



SENAR - Serviço Nacional de Aprendizagem Rural – Estrutura e cursos;



SENAC - Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – Estrutura e cursos;



SENAT – Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte – Cursos de Direção Defensiva;



MAPA – Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – Fórum de Mercado;



CLASPAR - Empresa Paranaense de Classificação de Produtos – Estrutura e Cursos;
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EMBRAPA – Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – Programa Treino e Visita;



IAPAR - Instituto Agronômico do Paraná – Programa Treino e Visita;



EMATER – Programa Treino e Visita;



COODETEC – Cooperativa Central de Pesquisa Agropecuária – Estrutura e Cursos;



ÚNICA – União de Ensino Superior de Cafelândia – Programa Jovem Aprendiz Cooperativo;



FACEMED – Faculdade Educacional de Medianeira – Programa Jovem Aprendiz Cooperativo;



UESPAR – União de Ensino Superior do Paraná Ltda – Programa Jovem Aprendiz Cooperativo;



ISEPE RONDON – União Rondonense de Ensino e Cultura Ltda – Programa Jovem Aprendiz
Cooperativo;



NOBEL – Centro de Ensino Nobel – Programa Jovem Aprendiz Cooperativo;



FAFIMAN – Fundação Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Mandaguari - Programa
Jovem Aprendiz Cooperativo;

H) DESEMPENHO OPERACIONAL
2.3.6.1. METAS E INDICADORES QUALITATIVOS E QUANTITATIVOS PARA AVALIAR O
DESEMPENHO DA GESTÃO
Para uma melhor avaliação de desempenho e dos resultados alcançados em 2008, bem como a correta aplicação dos recursos, apresentamos na seqüência os indicadores de gestão de desenvolvimento humano. Os indicadores foram classificados e serão apresentados em quatro grupos distintos:
a)

Indicadores de desempenho – medem o desempenho das atividades do Sescoop/PR, comparativamente com os exercícios anteriores, no que diz respeito ao número de eventos, número de participações, carga horária e investimentos realizados.

b)

Indicadores de eficiência – medem a aplicação dos recursos, calculando os valores médios investidos,
tanto em capacitação profissional, quanto em promoção social, por evento, por participante e por hora/aula.

c)

Indicadores de eficácia – avalia os resultados da capacitação profissional e da promoção social, previstos e realizados, no que diz respeito a eventos, participações, carga horária e investimentos, além de
comparar a carga horária por evento e as participações por evento.

d)

Indicadores de efetividade – tem por objetivo calcular o percentual de evolução dos resultados das
avaliações dos eventos de capacitação profissional e de promoção social. Mede a evolução do conhecimento dos participantes de treinamentos proporcionados pelo Sescoop/PR.
Os números estão apresentados na seqüência, agrupados nos indicadores descritos acima.
1) Número de eventos realizados: no exercício de 2008, foram realizados 2.946
eventos sendo 2.231 em Formação Profissional e 715 ações de Promoção Social.

2) Número de participações nos eventos: de janeiro a dezembro de 2008 participaram dos eventos 100.273 cooperativistas. Deste total, 66.030 pessoas participaram de eventos de Formação Profissional e 34.243 pessoas em eventos de
Promoção Social.
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3) Carga horária total: a carga horária é um indicador importante na avaliação
do Sescoop/PR, pois destaca o esforço realizado no sentido de melhor formar,
capacitar e promover as pessoas. A carga horária apresentada se refere à duração do evento, sem levar em consideração as participações. Foram 37.286 horas/aula ou atividades realizadas nos 2.946 eventos, sendo 8.256 horas aplicadas nas ações de Promoção Social e 29.030 horas aplicadas nas ações de Formação Profissional dos eventos centralizados e descentralizados.

4) Recursos financeiros: os recursos aplicados no ano de 2008 totalizaram R$
7.964.572,60, sendo R$ 1.668.482,54 em ações de Promoção Social e R$
6.296.090,06 em ações de Capacitação Profissional. Nesses recursos estão contabilizados todos os custos necessários para a realização dos eventos como remuneração de instrutores, despesas com material didático, divulgação, alimentação, hospedagem, além das despesas administrativas e com pessoal da equipe da gerência de desenvolvimento humano, entre outras.

A) INDICADORES DE DESEMPENHO

1) Número de Eventos
O Gráfico 10 mede a evolução do número de eventos totais realizados pelo Sescoop/PR.
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O ano de 2008, comparado com 2007, foi muito semelhante com relação ao número de eventos. Obtivemos um crescimento de 0,68%. A manutenção desse resultado, somente foi possível
devido a integração existente entre Sescoop/PR e as cooperativas beneficiárias.
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2) Número de Participações
O Gráfico 11 mede a evolução do número de participações totais nos eventos realizados
pelo Sescoop/PR.

COMPARATIVO DO NÚMERO DE PARTICIPAÇÕES
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Comparado com o exercício anterior, o número de participações teve uma redução na ordem
de 17%. A razão para essa redução está relacionada diretamente ao número de participações nos
eventos de promoção social. Apesar de termos aumentado o número de eventos nessa área de
atuação (em 2007 foram realizados 684 eventos e em 2008 foram 715 eventos de promoção social), a média de participações caiu de 70 pessoas por evento em 2007 para 48 em 2008, proporcionando um reflexo direto no número total de participações. Já nos eventos de Formação Profissional
as médias permaneceram estáveis de um ano para o outro – 30 pessoas por evento.

3) Carga Horária
O Gráfico 12 mede a evolução da carga horária total nos eventos realizados pelo Sescoop/PR.
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De todos os indicadores, esse é o que mede o tempo de duração das ações de treinamento.
Quando informamos que, em 2008 tivemos 37.286 horas/aula, estamos nos referindo à duração do
treinamento em si, sem levar em considerações outros fatores, como por exemplo, o número de
pessoas participantes. Em 2008 tivemos uma redução de 2,5% na carga horária, se compararmos
com o exercício de 2008. Isso se deve a um ligeiro aumento no número de eventos de promoção
social, que em média, possuem uma carga horária menor do que os eventos de formação profissional.

4) Investimentos Realizados
O Gráfico 13 mede a evolução dos investimentos realizados pelo Sescoop/PR em treinamentos.
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O Sescoop/PR teve um acréscimo no montante de recursos financeiros aplicados em treinamentos, na ordem de 0,87%, se comparado com o exercício de 2007. Compõem esse valor, as
despesas diretas com treinamento, como instrutoria, material didático e promocional, etc., e as
despesas da gerência de desenvolvimento humano com salários, investimentos, transporte, pedágios, hospedagem e outros previstos no centro de custos CAPCOOP – Capacitação Profissional na
área do cooperativismo.

B) INDICADORES DE EFICIÊNCIA

1) Investimento médio por participante
Por meio desse indicador se calcula o valor médio investido por participante em eventos de
capacitação profissional, promoção social e total. O resultado é obtido por meio da divisão do investimento total pelo total de participantes nas ações analisadas.
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O Gráfico 14 apresenta o investimento médio por participante, medido em reais (R$).
Análise comparativa entre o previsto e o realizado em 2008.

INVESTIMENTO MÉDIO POR PARTICIPANTE - R$
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Analisando o gráfico acima, observamos uma diferença entre o previsto e o realizado. Isto se
deve a um número total de participações maior que o previsto, em 8,29%, em eventos de capacitação profissional e de promoção social. Estavam previstas um total de 92.239 participações e obtivemos 100.273, conforme demonstrado no gráfico 20. Houve, portanto uma otimização dos recursos financeiros.
2) Investimento médio por evento
Por meio desse indicador se calcula o valor médio por evento investido nas ações de capacitação profissional, promoção social e total. O resultado é obtido por meio da divisão do investimento total pelo total de eventos nas ações analisadas.
O Gráfico 15 apresenta o investimento médio por evento, medido em reais (R$). Análise
comparativa entre o previsto e o realizado em 2008.
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Assim como no gráfico anterior, os valores expressos em reais por esse indicador, apresentam uma situação semelhante, ou seja, um valor realizado menor do que o previsto. Isso se deve
ao fato de termos realizado um número maior de evento do que estava previsto (gráfico 15) e aplicamos menos recursos do que estava orçado (gráfico 18).

3) Investimento médio por hora/aula
Por meio desse indicador se calcula o custo da hora/aula nas ações de capacitação profissional, promoção social e total por evento. O resultado é obtido por meio da divisão do investimento
total pelo total de eventos nas ações analisadas.

O Gráfico 16 apresenta o investimento médio por hora/aula, medido em reais (R$). Análise comparativa entre o previsto e o realizado em 2008.
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Também nesse indicador observamos que foram gastos menos recursos que o previsto. Apesar de termos realizados 95,85% das horas/aula programadas (gráfico 21), tivemos uma aplicação
de recursos de 85,24% do valor orçado (gráfico 22). Essa diferença reflete positivamente nesse
indicador, demonstrando que realizamos um maior número de horas com o mesmo recurso.

C) INDICADORES DE EFICÁCIA

1) Média de horas/aula por evento
Por meio desse indicador se calcula o número médio de horas/aula nas ações de capacitação
profissional, promoção social e total por evento. O resultado é obtido por meio da divisão do total
de horas/aula pelo total de eventos nas ações analisadas.

O Gráfico 17 apresenta a média de horas/aula por evento. Análise comparativa entre o
previsto e o realizado em 2008.
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CARGA HORÁRIA POR EVENTO
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No gráfico acima observamos uma pequena redução na média de horas aula por evento. Isso
se deve a um acréscimo de eventos de curta duração que foram realizados pela cooperativa para
atender necessidades pontuais. Aumentou o número de encontros tecnológicos e de palestras especialmente na área de promoção social, refletindo diretamente nesse indicador. Pois sabe-se que
esse tipo de evento tem carga horária reduzida.

2) Média de participações por evento
Por meio desse indicador se calcula o número médio de participações nas ações de capacitação profissional, promoção social e total por evento. O resultado é obtido por meio da divisão do
total de participações pelo total de eventos nas ações analisadas.

O Gráfico 18 apresenta a média de participações por evento. Análise comparativa entre o
previsto e o realizado em 2008.
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No gráfico acima observamos uma média um pouco superior à prevista. Está diretamente ligado ao aumento de participações entre o previsto e o realizado, demonstrado no gráfico 16. Tecnicamente este é o número adequado para trabalharmos em programas de treinamento.

3) Eventos previstos e realizados
Por meio desse indicador se calcula o percentual dos eventos realizados em relação aos previstos em ações de promoção social, capacitação profissional e total. O resultado é obtido por meio
da divisão do total de eventos efetivos pelo total de eventos previstos nas ações analisadas.

O Gráfico 19 apresenta os eventos previstos e realizados.
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Conforme demonstrado no gráfico acima, as metas foram superadas em 4,43%, com destaque para a área de formação profissional que superou a meta em 6,59%.

4) Participações previstas e realizadas
Por meio desse indicador se calcula o percentual de participantes atendidos em relação aos
previstos nos eventos de promoção social, capacitação profissional e total. O resultado é obtido por
meio da divisão do total de participações efetivas pelo total de participações previstas nas ações
analisadas.
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O Gráfico 20 apresenta as participações previstas e realizadas.

PARTICIPAÇÕES: Previstas e Realizadas
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As participações nos eventos realizados pelo Sescoop/PR superaram as expectativas, alcançando um crescimento de 8,71% no total dos eventos, conforme demonstrado no gráfico acima.
5) Carga horária prevista e realizada
Por meio desse indicador se calcula o percentual de horas/aula realizadas em relação às previstas nos eventos de promoção social, capacitação profissional e total. O resultado é obtido por
meio da divisão do total de horas/aula efetivas pelo total de horas/aula previstas nas ações analisadas.
O Gráfico 21 apresenta a carga horária prevista e realizada.
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No gráfico acima observamos um índice de 95,85% da meta alcançada, considerada satisfatória. Em 2008 ocorreu um aumento das ações de promoção social, bem como, de palestras e encontros tecnológicos que visaram atender uma demanda específica das cooperativas, que são eventos com menor carga horária.
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6) Investimentos previstos e realizados
Por meio desse indicador se calcula o investimento total realizado em relação ao previsto nas
ações de promoção social, capacitação profissional e total. O resultado é obtido por meio da divisão
do total dos investimentos efetivos pelo total de investimentos previstos nas ações analisadas.

O Gráfico 22 apresenta os investimentos previstos e realizados.
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O índice dos investimentos aplicados pelo Sescoop/PR foi o maior até o momento. Conforme
demonstrado no gráfico 13, tivemos um crescimento de 0,87% em 2008 no total dos recursos aplicados, se comparado com o exercício de 2007 e anos anteriores. Também o índice de aplicação dos
recursos está dentro da média histórica do Sescoop/PR: 2005 – 85,13%; 2006 – 82,02%; e 2007
– 89,41%.

D) INDICADORES DE EFETIVIDADE
De todos os indicadores, os de efetividade são os mais complexos para se medir, pois trata
da evolução do conhecimento dos participantes após os treinamentos, decorrido um determinado
período de tempo. Visam verificar a aplicação de novos conceitos na rotina de trabalho, maior rapidez na execução de novas tarefas, melhoria na qualidade do trabalho, além da redução do retrabalho.
Para atingir esse objetivo, o Sescoop Nacional constituiu um grupo de estudos, que se reuniu
em dezembro de 2004, onde foram estabelecidos os procedimentos a serem adotados em nível
estadual, visando a implantação dos indicadores de efetividade.
Os indicadores de efetividade devem ser obtidos mediante a aplicação de questionário específico junto aos participantes e cooperativas atendidas nos eventos de capacitação profissional e
promoção social e visam calcular o percentual de evolução dos resultados das avaliações dos eventos.
Para se obter os resultados dos indicadores de efetividade das ações de capacitação profissional e promoção social relativos ao ano de 2008, foram aplicados questionários específicos junto
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aos participantes e cooperativas atendidas. Do total de 1.063, foram avaliados 452 projetos, índice
superior a 43%, sendo 372 de formação profissional e 80 de promoção social.
Os índices para capacitação profissional e promoção social foram obtidos a partir da aplicação da seguinte fórmula nos questionários obtidos:
a= soma da avaliação dos participantes nos eventos (antes do evento)
total da amostragem
b= soma da avaliação dos participantes nos eventos (depois do evento)
total da amostragem
c= (b/a-1)x100

O questionário aplicado nas ações de capacitação profissional contém as seguintes questões:
QUESTÕES
1a. Desempenho profissional dos participantes antes dos eventos de formação
profissional
1b. Desempenho profissional dos participantes depois dos eventos de formação
profissional
2a. Desempenho nas relações interpessoais dos participantes antes dos eventos
de formação profissional
2b. Desempenho nas relações interpessoais dos participantes depois dos eventos de formação profissional
3a. Conhecimento de cooperativismo e de cooperativas antes dos eventos de
formação profissional
3b. Conhecimento de cooperativismo e de cooperativas depois dos eventos de
formação profissional
4a. Qualidade gerencial das cooperativas antes dos eventos de formação profissional
4b. Qualidade gerencial das cooperativas depois dos eventos de formação profissional
5. Grau de contribuição para a melhoria da profissionalização das cooperativas
com os eventos de formação profissional
6. Grau de satisfação geral com os eventos de formação profissional

(a)
(b)

(c)

(a)
(b)

(c)

(a)
(b)

(c)

(a)
(b)

(c)

(a)
(a)

Já o questionário aplicado nas ações de promoção social, por sua vez, possui as seguintes
questões:

QUESTÕES
1a. Desempenho nas relações sociais dos participantes antes dos eventos
promoção social
1b. Desempenho nas relações sociais dos participantes depois dos eventos
promoção social
2a. Conhecimento de cooperativismo e de cooperativas antes dos eventos
promoção social
2b. Conhecimento de cooperativismo e de cooperativas depois dos eventos
promoção social
3a. Grau de satisfação geral com os eventos de promoção social

de

(a)

de

(b)

de

(a)

de

(b)

(c)

(c)

(a)

Os questionários foram respondidos pelos participantes nos eventos e também pelo gestor
da cooperativa. O participante e o gestor foram avaliados separadamente.

1) Indicadores de efetividade dos eventos de capacitação profissional
Avaliam os resultados dos eventos de capacitação profissional a partir do cálculo do percentual de evolução desses resultados. Demonstram o grau de contribuição dos eventos do Sesco-
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op/PR na evolução do desempenho e do conhecimento dos participantes. Demonstram também a
percepção do gestor com relação à melhoria no desempenho das atividades junto à função de cada
empregado capacitado. Ambos expressos em percentual. Nos item 5 e 6 demonstramos as notas
(de 1 a 10) atribuídas às questões avaliadas.

A Tabela 10 apresenta a avaliação dos resultados dos eventos de capacitação profissional
por parte dos participantes e dos gestores
Item

Nome do indicador

Avaliação do

Avaliação do

Participante

Gestor

1ab.

Evolução do desempenho profissional

22,37%

21,77%

2ab.

Evolução do desempenho relacional

17,53%

15,96%

3ab.

Evolução do conhecimento cooperativista

17,95%

13,36%

4ab.

Evolução da qualidade gerencial

13,39%

12,08%

5a.

Grau de contribuição para a melhoria da profissionalização

8,85

8,99

6a.

Grau de satisfação geral com os eventos

9,05

9,02

Analisando a tabela acima, podemos afirmar que os eventos de Sescoop/PR contribuíram para a melhoria do desempenho profissional, relacional, qualidade gerencial e do conhecimento cooperativista junto às cooperativas. E que existe um grau de satisfação geral com relação aos eventos de capacitação profissional organizados pelo Sescoop/PR, tanto por parte do participante, quanto pelo gestor.

2) Indicadores de efetividade dos eventos de promoção social
Avaliam os resultados dos eventos de promoção social a partir do cálculo do percentual de
evolução desses resultados. Demonstram o grau de contribuição dos eventos do Sescoop/PR na
evolução do desempenho das relações sociais dos participantes e do conhecimento em cooperativismo. Os indicadores demonstram também a percepção do gestor com relação à melhoria no desempenho das relações sociais no ambiente de trabalho. No item 3 demonstramos as notas atribuídas à questão avaliada.

A Tabela 11 apresenta a avaliação dos resultados dos eventos de promoção social por parte
dos participantes e dos gestores

Item

Nome do indicador

Avaliação do

Avaliação do

Participante

Gestor

1ab.

Evolução do desempenho nas relações sociais

30,40%

29,93%

2ab.

Evolução do conhecimento cooperativista

32,69%

29,03%

3a.

Grau de satisfação geral com os eventos

9,11

8,97
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Analisando a tabela acima, podemos afirmar que os eventos do Sescoop/PR contribuíram para a melhoria do desempenho das relações sociais e do conhecimento cooperativista junto às cooperativas. E que existe um grau de satisfação geral com relação aos eventos de promoção social
organizados pelo Sescoop/PR, tanto por parte do participante, quanto pelo gestor.

3) Indicadores de satisfação dos clientes
Os indicadores de satisfação dos clientes medem o grau de satisfação dos participantes em
relação aos eventos de promoção social e de capacitação profissional promovidos pelo Sescoop/PR.
Ao encerrarem o curso, os participantes preenchem um questionário de avaliação por reação. Nesse questionário, demonstram o grau de satisfação com relação ao instrutor, conteúdo programático, material didático, ambiente, equipamentos, apoio organizacional, expectativas entre outros
fatores. De cada evento do curso é efetuada uma média aritmética para se atingir a um conceito
na escala de 1 a 10. A média do evento é registrada no fechamento do processo.
Para fins de avaliação, consideramos os seguintes parâmetros:
- notas médias até 6,9 recebem conceito “regular”;
- notas médias de 7,0 a 8,9 recebem conceito “bom”;
- e notas médias acima de 9,0 recebem conceito “excelente”.
Foram avaliados 2.212 eventos de formação profissional, do total de 2.231, e 706 eventos
de promoção social do total de 715. Ou seja, dos 2.946 eventos, apenas 27 não foram avaliados,
em função de características e tipos de eventos onde a aplicação de formulários não foi possível.
No quadro abaixo demonstramos a média aritmética de todas as notas dos eventos de capacitação profissional e promoção social.

A Tabela 12 apresenta a média aritmética de todos os eventos de Capacitação Profissional e
Promoção Social no ano de 2008.

Área de Atuação
Formação Profissional Cooperativista
Promoção Social

Nota Média de todos os Eventos
9,00
9,14

Esses indicadores demonstram o grau de satisfação das pessoas que participaram dos treinamentos e ações realizadas e promovidas pelo Sescoop/PR.
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O Gráfico 23 apresenta os indicadores de satisfação dos clientes nos eventos de capacitação
profissional.

Formação Profissional

Regular;
0,18%
Bom; 46,16%
Excelente;
53,66%

O Gráfico 24 apresenta os indicadores de satisfação dos clientes nos eventos de pro-

moção social.

Promoção Social

Bom; 31,02%

Excelente;
68,98%

Responsável pelo cálculo/medição/implementação das ações corretivas
A responsabilidade pelo cálculo, medição dos indicadores e medidas implementadas ou a implementar visando corrigir possíveis causas de insucesso está a cargo de Leonardo Boesche Gerente de Desenvolvimento Humano do Sescoop/PR, que se baseou em informações técnicas fornecidas
pela equipe e cooperativas, bem como, informações extraídas do banco de dados dos sistemas de
informáticas, mantidos e assistidos pela coordenadoria de TI – tecnologia da informação do Sescoop/Pr.
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2.3.7 DESENVOLVIMENTO E AUTOGESTÃO
Programa:

0773 - Gestão Política, Exec.Financeira, Contabilidade e Controle

Sub-função:

333 – Empregabilidade

Objetivo Geral:

Coordenar e monitorar a gestão das cooperativas

Gerente do programa:
Responsável
pelo
programa no âmbito
da UJ
Beneficiários:

José Roberto Ricken

Ação:

Gerson José Lauermann

Empregados, cooperados, dirigentes e familiares das cooperativas contribuintes.
8979 – Monitoramento, Supervisão, Auditoria e Controle de Cooperativas

META

Financeira

PREVISÃO – R$

EXECUÇÃO – R$

EXECUÇÃO/PREVISÃO %

1.283.939,00

1.083.527,30

84,39

390

427

109,49

Física

Principais atividades realizadas

Ações vinculadas aos objetivos estratégicos
Novas cooperativas – Orientação para constituição e registro
A orientação e o acompanhamento na constituição de novas cooperativas é ação preventiva
de monitoramento. Para projetar o sucesso dos novos empreendimentos, o Sescoop/PR baseia a
orientação nos quatro pilares de sustentação: a necessidade e solução; comprometimento dos interessados; viabilidade econômica do negócio e sustentação legal. As principais atividades desenvolvidas em 2008 foram:
1) Orientação a 118 grupos/pessoas interessadas na formação de cooperativas, sendo 24 do ramo agropecuário, 02 de consumo, 07 de crédito, 04 do habitacional, 01 de infra-estrutura, 22 de produção
industrial/artesanal, 06 de saúde, 38 de trabalho, 12 de transporte, 02 de turismo e lazer;
2) Recebimento e encaminhamento de 10 processos de solicitações de registro de cooperativas
no Sistema Ocepar, resultando em 07 cooperativas aprovadas com registro provisório;
3) Realização de 03 palestras sobre cooperativismo e constituição e estruturação de novas cooperativas;
4) Manutenção de contatos, participação em eventos e representação do Sescoop-PR em instituições
externas.
5) Participação como representante do Sescoop/PR da Comissão Julgadora Regional do Prêmio Técnico
Empreendedor 2008, promoção do MEC/MAPA/SEBRAE para os alunos dos cursos técnicos e tecnológicos das Instituições de Educação Profissional e Tecnológica;
6) Coleta e disponibilização eletrônica de 05 palestras sobre Cooperativismo.
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Informação, Publicações e Biblioteca
1) Seleção, aquisição pelo Sescoop-PR e preparo técnico de 21 volumes novos para a Biblioteca;
2) Registro e preparo bibliográfico de publicações e periódicos;
3) Atendimento a usuários da biblioteca a consultas bibliográficas, pesquisas e informações;
4) Elaboração de documentos e textos sobre Cooperativismo;
5) Distribuição de publicações e dvds para público específico de interesse do Sescoop/PR;
6) Traduções de textos e correspondências de língua inglesa e alemã.
7) Publicações: Serviços gráficos:
8) Relatório de Atividades e Prestação de Contas 2007 e Plano de Ação 2008 do Sescoop-PR.
9) Cooperativas agropecuárias do Paraná: produtos e serviços – Edição trilingüe: português, chinês, japonês.
10) A turma da cooperação: O Cooperativismo no Paraná.
11) Agronegócio: insumos e fatores de produção na agricultura brasileira.
12) Cooperativas promovendo o desenvolvimento com responsabilidade social.
Assessoria – Tributária, Contábil e Auditoria de Gestão
Assessoria Contábil e Tributaria
1) Atuação voltada ao acompanhamento e rastreamento diário de preposições afetas direta ou
indiretamente ao cooperativismo, através de consultas vias sites da Câmara, Senado, Planalto,
Receita Federal, SEFA e outros( CVM, CFC, IBRACON, ANS...), os trabalhos compreenderam
em:
a) Análise de 296 projetos legislativos (PL, PLC, PLS, PLP, PEC, Leis e Decretos);
b) Análise de 183 Medidas Provisórias;
c)

Elaboração de 43 emendas aos Projetos Legislativos e Medidas provisórias;

d) Realização de 07 reuniões com GAET Grupo de Acompanhamento e Estudos Tributários e
Contábeis, formado por profissionais das cooperativas paranaenses;
e) Participação em 07 reuniões dos Comitês Contábil/Tributário e Jurídico da OCB para tratar
de assuntos relativos a legislação e tributação de cooperativas;
f)

Participação em 02 reuniões do Comitê Contábil do CFC Conselho Federal de Contabilidade
em Brasília, para tratar da adequação das normas brasileiras de contabilidade para sociedades cooperativas;

g) Participação em mais de 15 reuniões com grupos técnicos e entidades para discussão dos
impactos e elaboração de sugestões aos Projetos Legislativos e Medidas Provisórias;
h) Realização de 07 Palestras sobre a reforma tributária.
2)

Como medida efetiva para a melhoria dos processos contábil e tributário realizamos os seguintes eventos:
a) 03 Cursos de fechamento de balanço;
b) 02 Cursos de DIPJ – Declaração de Informações Econômico Fiscais da Pessoa Jurídica;
c)

01 Curso de atualização em ICMS;
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d) 02 Reuniões com técnicos da Secretaria da Fazenda do Estado do Paraná e com contadores sobre o CAD/PRO – Cadastro do Produtor Rural;
e) 02 Palestras sobre SPED – Sistema Público de Escrituração Digital.
Auditoria de Gestão
Com a finalidade de acompanhar o desempenho do Cooperativismo em todos os aspectos
relevantes, por meio do conjunto de controles que zelam pela fidedignidade, confiabilidade, exatidão e clareza das informações, a atuação compreende o acompanhamento das Auditorias Internas
e Externas, o Conselho Fiscal e todo o processo de controle das cooperativas, os trabalhos compreenderam:
1) Análise 11 processos de cadastramento de auditores independentes, resultando no credenciamento de 08 empresas e de baixa de outras 03 empresas de auditoria;
2) Registro e controle de 329 certificados de participação de conselheiros fiscais de cooperativas
em treinamentos promovidos pelo Sescoop/PR;
3) Realização de 12 Cursos para Conselheiros Fiscais de Cooperativas;
4) Coordenamos a realização de 01 Curso para Auditores Internos.
Gestão - Acompanhamento e Desenvolvimento da Gestão Cooperativa

Atuação voltada ao acompanhamento e desenvolvimento da gestão das cooperativas via processo de análise de dados, com a formação de cenários comparativos para
orientação dos rumos de condução dos negócios em cooperação, frente ao mercado e à
concorrência. As principais atividades desenvolvidas em 2008 foram:
1) Implantação do novo sistema de análise e acompanhamento de cooperativas denominado de
AutoGestão- Sistema de Análise e Monitoramento das Cooperativas do Paraná em substituição
ao SAAC – Sistema de Análise e Acompanhamento de Cooperativas. O Novo sistema atende as
especificidades de cada ramo do cooperativismo, flexibilidade e adaptabilidade são as principais
características do sistema que via WEB permite aos usuários a configuração de acordo com as
necessidades de cada cooperativa. As ações de implantação e demonstração do sistema foram
as seguintes:
a)

06 treinamentos regionais para Agentes de Gestão e Dirigentes de cooperativas;

b) 45 demonstrações do sistema em Centrais Cooperativas, Federações, ramos específicos e
encontros cooperativos;
c)

96 orientações de funcionamento do sistema de forma individualizadas.

2) Visitas técnicas para acompanhamento da gestão com ênfase na operacionalização do novo
sistema. Foram realizadas 121 visitas às cooperativas, abrangendo todos os ramos do cooperativismo.
3) Como apoio ao desenvolvimento da gestão cooperativa também coordenamos diversos eventos
de capacitação e atualização profissional dos quais destacamos:
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a) 02 Fórum de Dirigentes de cooperativas de transporte;
b) 03 Fórum financeiro e de mercado;
c)

01 Curso de gestão financeira;

d) 03 Fórum de profissionais de contabilidade;
4)

Elaboração de 06 trabalhos especiais em cooperativas:
a) Elaboração de diagnóstico e viabilidade econômico-financeira de cooperativa e possibilidade
de parceria;
b) Levantamento da situação e elaboração de proposta para integração de cooperativas;
c)

Elaboração de um levantamento da situação econômico-financeira;

d) Orientação ao sistema de custos de cooperativa;
e) Elaboração de planilhas de custos para cooperativa escola.
5)

Participações em eventos:
a) Participação em 8 assembléias de cooperativas agropecuárias;
b) Participação em 46 reuniões do comitê de análise de projetos;
c)

Participação em 4 reuniões de núcleo em junho e novembro de 2007;

d) Participação no Curso de Formação de Executivos e intercambio internacional na Itália, Alemanha e Argentina;
e) Participação na Feira do Empreendedor em Londrina.
Procoope – Assessoramento à gestão das pequenas cooperativas
O Programa de Apoio Integral às Pequenas Cooperativas tem sua atuação voltada ao desenvolvimento das novas e pequenas cooperativas através do assessoramento direto na regularização de documentos, na organização dos processos administrativos e de controle. As principais atividades realizadas foram:
1) Realização de 80 visitas técnicas nas pequenas cooperativas com ênfase na operacionalização
do novo Sistema AutoGestão;
2) Orientação a 51 cooperativas sobre o Sistema AutoGestão;
3) Realização de 12 análises de projetos/estudos de viabilidade;
4) Realização de 06 análises de estatutos e atas de cooperativas;
5) Implantação em 04 Cooperativas do Sistema Integrado de Gestão;
6) Realização de 09 reuniões de acompanhamento do sistema integrado de gestão;
7) Notificação de 08 cooperativas não registradas;
8) Visita de verificação em 03 cooperativas não registradas;
9) Participação em 11 AGOs de cooperativas;
10) Realização 01 Encontro Nacional de Cooperativas de Transporte;
11) Realização de 01 reunião com o INCOOP – Instituto Nacional de Cooperativismo do Paraguay
em Assucion PY para intercambio de informações visando ampliação de mercado para as cooperativas de transporte;
12) Participação de 10 reuniões externas para tratar de assuntos demandados pelas cooperativas.
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Avaliação crítica dos resultados
Para a elaboração dos indicadores de gestão, da Gerência de Desenvolvimento e Autogestão, mais especificamente nas ações vinculadas aos objetivos estratégicos: Constituição e registro,
Informação, Publicação e Biblioteca, Acompanhamento e Desenvolvimento da Gestão, Auditoria de
Gestão e Procoope, adotou-se como critério a definição de que as atividades rotineiras ou operacionais por demanda, seriam consideradas cada uma como um evento.
Os indicadores utilizados para a análise compreendem a mensuração da eficácia, eficiência
e da efetividade dos recursos aplicados nas ações de monitoramento. Entre os indicadores destacamos:
1) Investimento médio por evento de monitoramento;
2) Cálculo do percentual do investimento realizado em relação ao previsto em eventos de monitoramento (meta financeira);
3) Cálculo do percentual de eventos realizados em relação ao previsto (meta física);
4) A avaliação dos resultados dos eventos de monitoramento, através de pesquisa junto as cooperativas.
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DESEMPENHO OPERACIONAL - INDICADORES OU PARÂMETROS DE GESTÃO
A tabela 13 a avaliação de resultados dos programas de Monitoramento
Avaliação de resultados dos programas de Monitoramento 2008
Questão 1
Questão 2
Questão 3
Questão 4

Qual seu Grau de satisfação com os eventos de Monitoramento?
Como voce avalia a contribuição dos eventos para a melhoria da gestão das cooperativas?
Como voce avalia a qualidade gerencial da sua cooperativa antes dos eventos de monitoramento?
Como voce avalia a qualidade gerencial da sua cooperativa depois dos eventos de monitoramento?
Questão 1

Avaliador

Cargo

Cooperante

Guilherme Grein

Presidente

7

8

4

7

75,00% Treinamentos sobre Indicadores de gestão

Cocamar

José F. Jardim JR
Sergio A. Andriussi

Vice Presidente
Superintendente

8
8

8
8

8
7

9
8

12,50% Avaliação semestral
14,29%

Copagril

Ricerdo S Chapla
Eloi Darci Podhowa
Marco A Hensel

Presidente
Vice Presidente
Gerente

7
8
8

7
8
8

7
8
8

7
8
8

Coamo

Jose A. Gallassini
Antonio C. Marini

Presidente
Gerente

8
8

9
9

6
8

8
9

33,33% Desenvolver lideranças internas
12,50% Eventos destinados a sucessão interna

Coopercaf

Dorival Bartzike

Presidente

9

10

5

8

60,00% Dar continuidade do sistema como esta

C.Vale

Darcy Ioris

Secretário

10

10

8

9

12,50% Dar continuidade ao programa

Cooperlac

Moacir J. Scuzziato
Anderson Sabadin

Vice-Presidente
Diretor Executivo

9
9

10
10

8
7

9
8

12,50%
14,29% Promover a integração entre cooperativas

Frimesa

Inácio Carniel

Contador

8

9

6

9

50,00% Encontros mais regionalizados

Cooperlog

Adir J. Bisson

Presidente

8

8

7

8

14,29% Seminários específicos por ramo

Uniodonto

Luiz H. Daniel

Presidente

9

10

6

8

33,33% Manter treinamentos

Cotroledo

Vandelei P P Oliveira

Presidente

10

10

4

8

100,00% Continuar melhorando

Sicredi
Costa Oeste

Adolfo Freitag

Presidente

9

9

9

9

Copagricola

Gabriel Nadal
Prentice B Junior

Presidente
Gerente

9
9

8
9

7
8

9
9

28,57%
12,50%

Batavo

Antonio C. Campos
Paulo Marchezini

Ger. Geral
Gerente

8
10

7
9

8
8

8
9

0,00% Maior envolvimento das gerencias
12,50% Manter nível do eventos

Nova Produtiva

Jacydio Rissato
José R. Girotto

Gerente
Gerente

8
8

9
8

8
7

8
8

0,00% Plano Macro de treinamento
14,29% Continuidade dos trabalhos

Cotransul

Nelson Canan

Presidente

10

10

7

9

28,57%

Sicredi Oeste

Cirio Kunzler

Presidente

9

9

7

8

14,29%

Sicredi
Vale do Piquiri

Jaime Basso

Presidente

9

8

7

9

28,57% Maior poder de atuação junto as cooperativas

Integrada

Katsumi S. Otaguiri
Haroldo J. Polizel
Seisuke Ito

Secretário
Gerente
Gerente

6
9
9

8
9
9

7
8
8

8
9
9

14,29% Planejar melhor as atividades
12,50% Interligar eventos com temas complementares
12,50% Melhorar calendário de eventos

Cootrac

Antonio J C Ruster

Presidente

10

10

1

10

Uniodonto
Londrina

Neile Bogo Silva

Gerente

10

9

7

8

14,29% Eventos noturnos e aos sábados

Confepar

Claudio Brito

Gerente

8

9

6

8

33,33% Eventos específicos de gestão

Cooperval

Helcio Rabassi
Flavio De Tomasi

Presidente
Contador

9
9

9
9

9
8

9
9

0,00%
12,50%

Cocari

Geraldo Leite Silva

Gerente

10

10

7

9

28,57% Treinamento área financeira

Cootrast

Marcos A. Berto

Presidente

8

9

7

9

28,57%

Rodocoop

José Thomé Junior

Gerente

10

10

10

10
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Questão 2

Questão 3

Questão 4

% evolução

Sugestões

Cooperativa

0,00%
0,00%
0,00%

0,00% Trabalho indispensável

900,00%

0,00% Continuar com a eficiencia
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Os indicadores de eficiência e eficácia foram obtidos através das informações da tabela 13
e 14.

Indicadores de Eficiência
Nome: Investimento médio por evento realizado em Monitoramento.
Descrição: Calcula o valor médio investido em Monitoramento por evento, indicador de eficiência.
Fórmula:

Investimento total em eventos de monitoramento
Total de eventos em monitoramento

Itens
Investimento total – R$

2007

2008

855.201,77

1.083.527,30

415

427

Total de eventos
Valor médio investido – R$

2.060,73

2.535,19

Responsável pelo cálculo/medição: Gerson José Lauermann / João Gogola Neto

Indicadores de Eficácia
Nome: Investimento nos eventos de Monitoramento
Descrição: Calcula o percentual do investimento total realizado em relação ao previsto em
eventos de monitoramento, indicador de eficácia.

Fórmula:

Investimento total em eventos de monitoramento
Investimento total previsto em eventos de monitoramento

Itens

2007

2008

Investimento total realizado – R$

855.201,77

1.083.527,30

Investimento total previsto – R$

2.083.128,00

1.283.939,00

41,1

84,4

(%) Percentual de realização

Responsável pelo cálculo/medição: Gerson José Lauermann / João Gogola Neto
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Nome: Eventos realizados em Monitoramento.
Descrição: Calcula o percentual de eventos realizados em realização ao previstos em eventos de monitoramento, indicador de eficácia.

Fórmula:

Total de eventos em monitoramento
Total de eventos previstos em monitoramento

Itens

2007

2008

Total de eventos realizados

415

427

Total de eventos previstos

380

390

109,21%

109,48%

(%) Percentual de realização

Responsável pelo cálculo/medição: Gerson José Lauermann / João Gogola Neto

Indicadores de efetividade
Os indicadores de efetividade foram obtidos mediante aplicação de questionário específico
junto às cooperativas atendidas em eventos de monitoramento. A amostragem foi de aproximadamente 10% das cooperativas atendidas. As notas (de 1 a 10) atribuídas às questões avaliadas.
Nome: Avaliação dos resultados dos eventos de monitoramento.
Descrição: Calcula o percentual de evolução dos resultados dos eventos de monitoramento,
indicador de efetividade.

Fórmula:

a= Soma da avaliação das cooperativas atendidas em eventos de monitoramento
(antes dos eventos)______________________________________________
Total da amostragem
b= Soma da avaliação das cooperativas atendidas em eventos de monitoramento
(depois dos eventos)____________________________________________
Total da amostragem
c= ( b/a-1)x100

Questões
1.a Qualidade gerencial das cooperativas antes dos eventos de monitoramento
1.b Qualidade gerencial das cooperativas depois dos eventos de monitoramento
2. Grau de contribuição para a melhoria da gestão das cooperativas com os
eventos de monitoramento
3. Grau de satisfação geral com os
eventos de monitoramento

2007

2008

a
7,4

a
8,8

b
8,7

c
2,47%

b
9,0

a
8,8

a
7,0

a
8,7

a
8,5

Obs: A pesquisa foi realizada a partir do exercício de 2007.

Responsável pelo cálculo/medição: Gerson José Lauermann / João Gogola Neto
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Metas físicas e financeiras realizadas
A tabela 14 apresenta metas físicas e financeiras realizadas

GERÊNCIA DESENVOLVIMENTO E AUTOGESTÃO
GDA

Área/Atividade

1. Apoio e Orientação na Constituição de Cooperativas
1

Orientação para Constituição de cooperativas

2

Participação evento de entidades parceiras

3

Análise de processos para Registro de cooperativas na Ocepar/OCB

4

Realização de palestra sobre cooperativismo e constituição de cooperativa

2. Informação, Publicação e Biblioteca

Eventos 2007
Previsto

Eventos 2008

Realizado

Previsto

Realizado

138

141

130

128

123

123

120

118

1

1

-

-

14

14

-

3

7

7

10
-

10
-

5

4

5

Atualização de Acervo

1

1

1

1

6

Aquisição e Preparação Técnica de Periódicos Nacionais e Internacionais

1

1

1

1

7

Produção de Vídeo

1

1

1

8

Elaboração de Publicações

3

3

1

1

9

Coleta e Disponibilização de Palestras sobre Cooperativismo

1

1

1

1

44

44

55

83

3

3

3

11

3. Auditoria de Gestão
10

Cadastro de Auditores Independente

-

11 Acompanhamento da Atuação dos Auditores Independentes

1

1

1

1

12 Acompanhamento da Atuação dos Auditores Internos

1

1

1

1

13 Acompanhamento da Atuação dos Conselheiros Fiscais

1

1

1

1

28

28

25

15

15 Orientação Contábil e Tributária

1

1

1

1

16 Coordenação do Fórum de Contadores

2

2

2

2

17 Coordenação do Fórum de Auditores Internos ou Curso

1

1

2

4

18

2

2

2

1

19 Coordenação do Curso de Fechamento de Balanço

2

2

2

3

20 Consultoria e Assessoria Técnica

1

1

15

43

21 Participação em reuniões técnicas

1

1

-

30

61

65

14 Acompanhamento da Gestão Cooperativa

Coordenação de Curso sobre Tributação

4. Acompanhamento e Desenvolvimento da Gestão
20 Visitas Técnicas às Cooperativas

-

76

10

35

40

21 Desenvolvimento de Nova versão SAAC

1

1

-

22 Atualização dados - AutoGestão

1

1

1

1

23 Formação de Cenários (base AutoGestão)

1

1

1

1

24 Assistência ao AutoGestão

1

1

1

1

25

2

2

2

3

8

8

12

1

1

Coordenação do Fórum Financeiro

41
-

26 Coordenação do Curso - Conselho Fiscal (Agropecuárias e Saúde)

8

27 Viagem Técnica de Aperfeiçoamento em Autogestão

-

28 Participação em AGO's

5

5

8

8

29 Coordenação de Cursos/Seminários

-

2

1

1

30 Implantação novo sistema de análise (autoGestão)

1

1

1

1

31 Trabalhos especiais, Consultoria e Participação

-

4

1

6
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GERÊNCIA DESENVOLVIMENTO E AUTOGESTÃO
GDA

Área/Atividade

5. Procoope

Eventos 2007
Previsto

Eventos 2008

Realizado

Previsto

Realizado

161

162

135

1

1

1

1

33 Visitas Técnicas em Cooperativas de Pequeno Porte

95

95

95

80

34 Apresentação de relatórios e gráficos AutoGestão em cooperativas

10

2

5

5

35 Participação em AGO's

10

15

10

11

36 Estudo de Viabilidade de Novas Cooperativas/parecer para registo

6

7

5

12

37

3

3

3

3

32 Instalação/atualização do AutoGestão em Cooperativas de Pequeno Porte

Coordenação de Palestras/Curso sobre Cooperativismo

38 Pesquisa das Cooperativas não Resgistradas

136

1

1

1

1

10

10

10

10

40 Coordenação do Ecopeagri-Encontro Estadual das Coop. dos Colegios Agrícolas

1

1

1

-

41 Participação em eventos externos - Audiência Pública Coop. De Transporte

2

2

-

-

42 Coordenação do Fórum dos Dirigentes das Cooperativas de Pequeno Porte

1

1

1

43 Coordenação de Seminário/Cursos

2

1

1

17

17

-

-

45 Participação de eventos centralizados - Reuniões Conselhos especializados

1

1

-

-

46 Pré-análise de estatutos e atas

-

4

2

6

47 Desenvolver/Implantar sistema de gestão para pequenas cooperativas

1

1

-

4

Total

380

415

Investimento

PREVISTO

39 Elaboração de Relatórios de Diagnóstico/Ramos - AutoGestão

44 Realização de Palestra sobre Cooperativismo em cooperativas escola

2
1

390

427

REALIZADO

Investimento Total em eventos de Monitoramento - 2007 - R$

2.083.128,00

855.201,77

Investimento Total em eventos de Monitoramento - 2008 - R$

1.283.939,00

1.083.527,30

Indicadores

2007

2008

1-Eficiência
Investimento médio por evento de monitoramento - Previsto - R$

5.481,92

3.292,15

Investimento médio por evento de monitoramento - Realizado - R$

2.060,73

2.537,53

41,1%
109,2%

84,4%
109,5%

2-Eficácia
2.1 Investimento nos eventos de monitoramento (percentual de realização)
2.2 Eventos realizados em monitoramento (percentual de realização)

Para a elaboração dos indicadores de gestão, da Gerência de Desenvolvimento e Autogestão, adotou-se como critério a definição de que as atividades rotineiras ou operacionais seriam
consideradas cada uma como um evento.
O monitoramento das cooperativas é uma ação importante realizada pelo SESCOOP/PR e
atende um dos seus objetivos finalísticos, que compreende o acompanhamento e avaliação das
cooperativas de todos os ramos. Concluímos pelo sucesso na aplicação dos recursos utilizados,
cujas metas físicas foram atingidos em 109,5% e na avaliação da efetividade obtivemos como respostas que as cooperativas tiveram uma melhoria de 2,66% em sua gestão após os eventos de
monitoramento.
Com relação a aplicação de recursos financeiros, foi alcançado o índice de 84,4%, demonstrando que a maior parte dos projetos previstos foram realizados e ainda alguns com valores a
menor que o orçado.
As conquistas que se destacaram para este ano foram:
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A fixação do sistema de AutoGestão como ferramenta principal de trabalho, além de ferramenta de tomadas de decisões pelas cooperativas, e a continuidade do projeto piloto de Sistema
Integrado de Gestão que em 2008 encerramos com 6 cooperativas.
Medidas adotadas para sanear

Não foi necessário a adoção de medidas saneadoras pois, os

disfunções detectadas

objetivos foram amplamente realizados dentro dos parâmetros estabelecidos na previsão das metas físicas e financeiras, levando sempre em conta o contexto das ações de monitoramento (rotina e demanda).

2.4.1 – Evolução dos gastos gerais – R$
ANO

DESCRIÇÃO
2006
1. PASSAGENS
2. DIÁRIAS E RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM
VIAGENS (1)

2007

2008

186.588,64

199.122,72

240.336,89

30.525,90

39.746,00

51.084,00

3.1. Publicidade

68.965,17

28.942,60

44.248,36

3.2. Vigilância, Limpeza e Conservação

16.015,60

13.740,77

8.294,47

3.3. Tecnologia da informação (2)

0,00

0,00

0,00

3.4. Outras terceirizações (3)

0,00

0,00

0,00

3.5. Suprimento de fundos (4)

0,00

0,00

0,00

2.076.813,88

2.456.986,72

2.261.584,65

3.7. Despesa administrativa

727.728,08

777.707,54

817.201,90

3.8. Despesas institucionais

533.681,69

744.103,75

356.323,39

4.914.631,05

6.279.232,73

6.398.201,46

3.10. Despesas tributárias

340.080,47

320.034,46

258.693,82

3.11. Despesas financeiras

0,00

0,00

252,06

266.629,25

388.547,74

113.858,45

0,00

0,00

0,00

3. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

3.6. Despesas com pessoal

3.9. Despesas diretas de serviços de terceiros

3.12. Despesas de Capital
4. CARTÃO DE CRÉDITO CORPORATIVO (5)
TOTAIS
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(1) O Sescoop/PR apenas paga diária alimentação. As despesas com viagem utilizam a sistemática
de adiantamento de viagem mediante prestação de contas. A base legal esta contida na Resolução
Nº 023 do Sescoop/Pr 05/12/2003, que regulamenta o pagamento de diárias e passagens para
empregados, diretores, conselheiros e colaboradores do Sescoop/PR.
(2) Não há uma conta contábil específica de despesa com tecnologia da informação.
(3) Não foram realizadas despesas com outras terceirizações em 2008.
(4) Não houve despesas realizadas com suprimento de fundos em 2008.
(5) Não houve a utilização de cartão de crédito corporativo em 2008.

3. Reconhecimento de passivos por insuficiência de créditos ou recursos
Não houve ocorrência no exercício de 2008.

4. Restos a Pagar de Exercícios Anteriores
Não se aplica.

5. Demonstrativo de transferências (recebidas e realizadas) no Exercício
No período de 2008 não houve transferências (recebidas e realizadas) de recursos mediante convênio ou outros instrumentos análogos, sendo que as fontes utilizadas foram custeadas pela Entidade.

6. Previdência Complementar Patrocinada
Não se aplica.

7. Fluxo financeiro de projetos ou programas financiados com recursos externos
Não houve recursos aplicados de projetos ou programas financiados com recursos externos.

8. Renúncia Tributária
Não aplicável à natureza jurídica do Sescoop/PR.

9. Declaração sobre a regularidade dos beneficiários diretos de renúncia
Não se aplica.

10. Operações de fundos
Não se aplica.

11. Despesas com cartão de crédito
Não se aplica.

12. Recomendações do Órgão ou Unidade de Controle Interno
Não houve recomendações do Órgão ou Unidade de Controle Interno no ano de 2008.
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13. Determinações e recomendações do TCU

No decorrer do 2008 o TCU/SECEX/PR fez uma recomendação referente a prazos de
realização de provas em teste público de seleção de pessoal. O processo de nº 016.274/2008-1
que teve por origem reclamação recebida pela Ouvidoria. A recomendação foi atendida pela
administração.
O respectivo processo foi encerrado em 27/01/2009, tendo como motivo: “Ausência de
pressupostos/desenvolvimento”.

14. Atos de admissão, desligamento, concessão de aposentadoria e pensão praticados no exercício
ATOS

QUANTIDADE

Admissão

06

Desligamento

07

Aposentadoria

00

Pensão

00

REGISTRADOS NO SISAC
Quantidade
Não se aplica
Não se aplica
Não se aplica
Não se aplica

15. Dispensas de Instauração de TCE e TCE cujo envio ao TCU foi dispensado
Declaramos que não houve dispensas de Instauração de TCE e TCE cujo envio ao TCU
foi dispensado ano de 2008 por parte dos órgãos responsáveis.

16. Informações sobre a composição de Recursos Humanos
Descrição:
Qtde
Servidores Ativos do quadro próprio
em exercício na Unidade
Funcionários Contratados – CLT em
exercício na Unidade
Total Pessoal Próprio
Descrição:

Despesa (R$)
0

0

2.456.986,72

36

2.261.584,65

36

2.076.813,88

37

2.456.986,72

36

2.261.584,65

0

0

Descrição:
Qtde
Pessoal Terceirizado Vigilância /
Limpeza
Pessoal Terceirizado Apoio Administrativo
Pessoal Terceirizado Outras atividades

Despesa (R$)
0

37

Qtde
(Lei

Qtde

0

2.076.813,88

Descrição:

temporárias

Despesa (R$)
0

2007

2006

Ocupantes de funções de confiança, sem vínculo

Qtde

0

2008

36

Qtde

Contratações
8.745/1993)

2007

2006

Despesa
(R$)
0

2006
Despesa
(R$)
0

2006
Despesa
(R$)

Qtde

2008
Despesa
(R$)

0

0

Qtde
0

2007
Qtde

0

Qtde

Despesa
(R$)

0

2007
Qtde

0
2008

Despesa
(R$)

0

Despesa
(R$)

0
2008

Despesa
(R$)

Qtde

Despesa
(R$)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Estagiários

0

0

0

0

02

7.140,00

Total Pessoal Terc + Estag

0

0

0

0

02

7.140,00
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Descrição:
Qtde
Pessoal Requisitado em exercício na
Unidade, com ônus
Pessoal Requisitado em exercício na
Unidade, sem ônus
Total Pessoal Requisitado, em
exercício na Unidade

2007
Qtde

2008

Despesa
(R$)

Qtde

Despesa
(R$)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Descrição:
Qtde
Pessoal Cedido pela Unidade, com
ônus
Pessoal Cedido pela Unidade, sem
ônus
Total Pessoal cedido pela Unidade

2006
Despesa
(R$)

2006
Despesa
(R$)

2007
Qtde

2008

Despesa
(R$)

Qtde

Despesa
(R$)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2008

Descrição:
Pessoal envolvido em ações finalísticas da unidade
Pessoal envolvido em ações de suporte da unidade
Total Geral

Qtde
14
22
36

Despesa (R$)
559.231,04
1.702.353,61
2.261.584,65

17. Outras informações consideradas pelos responsáveis como relevantes para a avaliação da conformidade e do desempenho da gestão.
Nada a considerar.

18. Conteúdos específicos por UJ ou grupo de unidades afins
Não se aplica.
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