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1. INTRODUÇÃO 

 
O Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo – Sescoop/PR em 2009 

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 coope-

rados das cooperativas paranaenses. Os diversos fóruns e encontros de presidentes e executi-

vos 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. Os 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 conforme as linhas de ação determinadas pela Unidade Nacional: Profissionali-

zação da Gestão; Qualificação Profissional; Desenvolvimento Cooperativista; e Integração 

Social. No decorrer de 2009 foram realizados na área de Capacitação Profissional 2.631 

eventos com 68.739 participações e 32.083 horas/aula. Na Promoção Social foram realizados 

709 eventos com a participação de 33.593 pessoas e carga horária de 7.940 horas/aula, totali-

zando no ano, 3.340 eventos, 40.023 horas/aula e 102.332 participações. Quando comparar-

mos com os resultados de 2008, observamos um crescimento de 13% no número de eventos, 

2% no número de participações, 7% na carga horária e 30% na aplicação de recursos financei-

ros.  

A Gerência de Desenvolvimento e Monitoramento de Gestão das Cooperativas a-

través de visitas, consultorias, estudos e reuniões individuais ou abertas junto às cooperativas, 

trabalhou na análise dos indicadores e do acompanhamento econômico-financeiro, como tam-

bém, apresentações dos cenários estadual e regional dos indicadores do Sistema de Análise e 

Monitoramento de Cooperativas do Paraná, realização de fóruns financeiros, cursos para con-

selheiros fiscais, acompanhamento das auditorias independentes externas e consultorias diver-

sas. O Programa de Apoio Integral às Pequenas Cooperativas - Procoope, efetuou 66 visitas 

técnicas, realizando 12 análises de projetos/estudos de viabilidade econômico-financeira, vi-

sando apoiar o crescimento das pequenas cooperativas. Atendendo a demanda da sociedade 

em geral, foram prestadas orientações a 133 grupos interessados em constituir cooperativas, 
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resultando na constituição e registro de 12 novas cooperativas. Na Assessoria – Tributária, 

Contábil e Auditoria de Gestão foram analisados 217 projetos legislativos (PL, PLC, PLS, 

PLP, PEC, Leis e Decretos); 11 Medidas Provisórias; Elaborados 9 emendas aos Projetos Le-

gislativos e Medidas provisórias. Na linha de Auditoria de Gestão foram analisados 2 proces-

sos de cadastramento de auditores independentes, resultando no credenciamento de 2 empre-

sas e de baixa de outras 03 empresas de auditoria. A Gestão - Acompanhamento e Desenvol-

vimento da Gestão Cooperativa foram realizadas 128 visitas técnicas para acompanhamento 

da gestão com ênfase na operacionalização do novo sistema, abrangendo todos os ramos do 

cooperativismo. No Procoope – Assessoramento à gestão das pequenas cooperativas foram 

realizadas 66 visitas técnicas nas pequenas cooperativas com ênfase na operacionalização do 

novo Sistema AutoGestão; 128 orientações cooperativas sobre o Sistema AutoGestão; reali-

zação de 12 análises de projetos/estudos de viabilidade;e realização de 01 reunião com o 

INCOOP – Instituto Nacional de Cooperativismo do Paraguay em Assucion PY para inter-

cambio de informações visando ampliação de mercado para as cooperativas de transporte.  

Na área de Desenvolvimento e Autogestão, por meio da avaliação de desempenho da 

gestão pelos indicadores adiante apresentados, concluímos pelo sucesso das metas físicas e na 

avaliação da efetividade obtivemos como respostas que as cooperativas tiveram uma melhoria 

de 2,58% em sua gestão após os eventos de monitoramento. 

O resultado alcançado deve-se ao trabalho integrado com as cooperativas contribuintes 

e, de modo especial, aos recursos financeiros aplicados pelo Sescoop/PR na gestão das ações 

de 2009, sem os quais não haveria a possibilidade de contribuir para o crescimento, desenvol-

vimento econômico e social, geração de renda e empregos no Cooperativismo Paranaense.  
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2. DADOS IDENTIFICADORES DA UNIDADE JURISDICIONADA DO 
SESCOOP/PR 
 
 

Poder e Órgão de vinculação 
Poder: Executivo/Legislativo/Judiciário/Função essencial à Justiça 

Órgão de Vinculação: Ministério do Trabalho e Emprego Código SIORG: Não se aplica 

Identificação da Unidade Jurisdicionada 

Denominação completa: Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo 

Denominação abreviada: SESCOOP/PR  

Código SIORG: Não se aplica Código LOA: Não se aplica Código SIAFI: Não se aplica 

Situação: Ativa 

Natureza Jurídica: Serviço Social Autônomo 
Principal Atividade : Formação Profissional, Promoção Social e Mo-
nitoramento Código CNAE: 85.99.6-99 

Telefones/Fax de contato:   (041) 3200-1100 (041) 3200-1199 

Endereço eletrônico: sescoop@sescooppr.org.br 

www.sescooppr.org.br 
Endereço Postal: Av. Cândido de Abreu, nº 501 – Cep.: 80.530-000 – Centro Cívico – Curitiba/PR 

Normas relacionadas à Unidade Jurisdicionada 
Normas de criação e alteração da Unidade Jurisdicionada 

Medida Provisória 1.715 de 03 de setembro de 1998, de suas edições, e do Decreto 3.017 de 07 de abril de 1999. 

 

Outras normas infralegais relacionadas à gestão e estrutura da Unidade Jurisdicionada 

Regimento Interno registrado no Registro de Títulos e Documentos Pessoas Jurídicas no 3º Ofício de Curitiba/PR, 
averbado sob nº 3806/2.  
 

Manuais e publicações relacionadas às atividades da Unidade Jurisdicionada 

Regulamentos próprios. 

 

Unidades Gestoras e Gestões relacionadas à Unidade Jurisdicionada 

Unidades Gestoras relacionadas à Unidade Jurisdicionada 

Código SIAFI Nome 

Não se aplica Não se aplica 

Gestões relacionadas à Unidade Jurisdicionada 

Código SIAFI Nome 

Não se aplica Não se aplica 

Relacionamento entre Unidades Gestoras e Gestões 

Código SIAFI da Unidade Gestora Código SIAFI da Gestão 

Não se aplica 380075 
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1.1.   Nome completo da unidade e 
sigla 

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO 
COOPERATIVISMO - SESCOOP/PR. 

1.2.   CNPJ 07.391.756/0001-58. 
1.3.   Natureza jurídica Serviço Social Autônomo  
1.4.   Vinculação ministerial Ministério do Trabalho e Emprego 
1.5.   Endereço completo da sede Av. Cândido de Abreu, nº 501 – Cep.: 80.530-000 – 

Centro Cívico – Curitiba/PR – fone: 41 3200.1100 – 
fax: 41 3200.1199. 

1.6.   Endereço da página institu-
cional na internet 

www.sescooppr.org.br 

1.7.   Normativos de criação, definição de competências e estrutura organizacional, regimen-
to interno ou estatuto da unidade de que trata o Relatório de Gestão e respectiva data de 
publicação no Diário Oficial da União 

1.8.   Código da UJ titular do relatório 380075 
1.9.   Códigos das UJ abrangidas Não consolida outras unidades 
1.10.   Situação da unidade quanto ao 

funcionamento 
Em funcionamento 

1.11.   Função de governo predominan-
te 

Trabalho e emprego 

1.12.   Tipo de atividade Formação Profissional, Promoção Social e Monito-
ramento 

1.13.   Unidades gestoras utilizadas no 
SIAFI 

O Sescoop/PR não esta vinculado ao Siafi. 
Código: 380075 

 
O Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo – SESCOOP, criado através 

da Medida Provisória 1.715 de 03 de setembro de 1998 e de suas edições  e do Decreto 3.017 
de 07 de abril de 1999, tem personalidade jurídica de direito privado e por finalidade à execu-
ção das ações de monitoramento, formação profissional e promoção social no âmbito das co-
operativas brasileiras. 

O Conselho Nacional do Sescoop exerce a direção superior e normatiza as atividades  
principalmente de planejamento, diretrizes, organização, coordenação, controle e avaliação. 
Sua estrutura é de um colegiado, presidido pelo presidente da Organização das Cooperativas 
Brasileiras - OCB, composto por membros indicados por cinco ministérios, quatro represen-
tantes da OCB e um membro representando os trabalhadores em sociedades cooperativas. 

O Sescoop/PR é órgão descentralizado pelo Conselho Nacional de Aprendizagem do 
Cooperativismo (Unidade Nacional), vinculado  ao Sindicato e Organização das Cooperativas 
do Estado do Paraná - Ocepar em 10 de Outubro de 1999. Dentro dos aspectos normativos 
emanados do Sescoop Nacional,  há Regimento Interno registrado no Registro de Títulos e 
Documentos Pessoas Jurídicas no 3º Ofício de Curitiba/PR, averbado sob nº 3806/2 e regula-
mentos próprios.  

São órgãos de deliberação, execução, fiscalização e administração do Sescoop/PR: o 
Conselho Administrativo Estadual, Conselho Fiscal Estadual, Diretoria Executiva, Presidên-
cia e Superintendência.  

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 normati-
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vos, em observância das deliberações e decisões do Conselho Nacional, contribuindo para que 
as atribuições e os objetivos do Sescoop Nacional sejam alcançados em sua área de atuação.  

O Conselho Administrativo do Sescoop/PR é o órgão máximo no âmbito da adminis-
tração estadual, sendo composto por cinco membros titulares e quatro suplentes. O presidente 
da Ocepar é seu presidente nato, compondo com ele três conselheiros e igual número de su-
plentes, sendo um oriundo dos trabalhadores em cooperativas, dois de cooperativas contribu-
intes e um representante do Conselho Nacional e seu suplente.  

O Conselho Fiscal composto por três membros titulares e igual número de suplentes, 
compete acompanhar e fiscalizar a execução financeira, orçamentária e os atos de gestão; 
 examinar e emitir pareceres sobre o balanço patrimonial e demais demonstrações fi-
nanceiras; solicitar ao Conselho Administrativo Estadual a contratação de assessoria de audi-
tores ou peritos, sempre que tais serviços forem considerados indispensáveis ao bom desem-
penho de suas funções; elaborar o seu Regulamento de Funcionamento, compatível com o 
Regimento Interno do Conselho Fiscal da Unidade Nacional do SESCOOP; indicar entre seus 
pares um Presidente e um Secretário para coordenar e relatar as atividades; dar conhecimento 
dos seus relatórios à Diretoria Executiva do Sescoop/PR, e se for o caso, ao seu Conselho 
Administrativo. 

A Diretoria Executiva é o órgão gestor e de Administração Estadual do Sescoop, con-
soante às diretrizes estabelecidas pelos Conselhos Nacional e Administrativo Estadual. É 
composta pelo Presidente do Conselho Administrativo Estadual e pelo Superintendente. Os 
atos de representação ativa e passiva do Sescoop/PR, em juízo ou fora dele, tais como contra-
tos, quitações, transações, desistências, compromissos, acordos e outros que envolvam qual-
quer tipo de obrigação, responsabilidade ou exoneração, serão firmados pelo Presidente. Nos 
órgãos administrativos e operacionais, os documentos representativos de obrigações ordiná-
rias, assim definidas pelo Conselho Estadual, serão assinados pela diretoria executiva. A Dire-
toria Executiva é dirigida e coordenada pelo Presidente do Conselho Administrativo Estadual 
e, operacionalizada pelo Superintendente. A estrutura básica da equipe técnica do Sesco-
op/PR, bem como a competência de seus órgãos, é aprovada pelo Conselho Administrativo 
Estadual, mediante proposta do Presidente. 

Compete ao Presidente do Conselho Administrativo Estadual executar a política de a-
tuação do Sescoop/PR, respondendo perante o Tribunal de Contas da União pelos atos da sua 
gestão; representar a Administração Estadual em juízo ou fora dele e constituir procuradores; 
convocar e presidir as reuniões do Conselho Administrativo; editar e promover o cumprimen-
to das portarias, resoluções e deliberações do Conselho Nacional; aprovar regulamentos inter-
nos e suas alterações, definindo as atribuições, a organização e a competência dos setores ad-
ministrativos e operacionais; assinar os convênios, contratos, ajustes e outros instrumentos 
jurídicos; assinar os cheques e os documentos de abertura e movimentação de contas bancá-
rias em conjunto com o Superintendente ou com funcionário especialmente designado, por 
intermédio de instrumento de procuração que estabeleça os limites dos poderes conferidos e a 
vigência da procuração, cujo período não excederá o mandato em exercício; indicar, nomear e 
contratar o Superintendente e estabelecer sua remuneração, mediante aprovação do Conselho 
Administrativo Estadual; cumprir a legislação pertinente nos procedimentos licitatórios; dar 
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posse aos membros dos Conselhos Administrativo Estadual e Conselho Fiscal; nomear os 
assessores e gerentes dos órgãos internos do Sescoop/PR, por proposta do Superintendente; 
avocar à sua análise de julgamento ou decisão quaisquer questões em assuntos que não sejam 
da competência do Conselho Administrativo Estadual ou que não tenham sido por este avoca-
dos; encaminhar ao Conselho Administrativo, as propostas de Planos de Trabalho, dos orça-
mentos anuais e plurianuais e balanço patrimonial, demais demonstrações financeiras, o pare-
cer do Conselho Fiscal Estadual e o relatório anual de atividades. 

Ao Superintendente, nomeado e contratado pelo Presidente, após aprovação pelo Con-
selho Administrativo Estadual, compete organizar, administrar e executar no âmbito do Esta-
do do Paraná, o ensino de formação profissional e de gestão cooperativista, o desenvolvimen-
to e a promoção social dos empregados em cooperativas, dos cooperados e seus familiares e 
de colaboradores; organizar o cadastro, o monitoramento, o controle, a consultoria, a auditoria 
e a supervisão em cooperativas; exercer a coordenação, a supervisão e a fiscalização da exe-
cução dos programas e dos projetos de formação profissional, de gestão cooperativista e de 
promoção social no Estado; articular-se com órgãos e entidades públicas ou privadas estabe-
lecendo instrumentos de cooperação; encaminhar ao Presidente do Conselho Administrativo 
Estadual relatórios trimestrais e anuais, com base no plano de trabalho; dirigir, ordenar e con-
trolar as atividades técnicas e administrativas da Administração do Sescoop/PR, praticando os 
atos pertinentes de sua gestão; assinar, juntamente com Presidente do Conselho Administrati-
vo, ou seus procuradores devidamente constituídos, cheques e documentos de abertura e mo-
vimentação de contas bancárias; cumprir e fazer cumprir as normas em vigor da Administra-
ção do Sescoop/PR, do Conselho Administrativo Estadual e do seu Presidente; praticar os atos 
de admissão, gestão e demissão dos empregados, sob a supervisão do Presidente do Conselho 
Administrativo Estadual; encaminhar ao Presidente do Conselho Administrativo Estadual, as 
propostas de planos de trabalho, dos orçamentos anuais e plurianuais e balanços e demais de-
monstrações financeiras, o parecer do Conselho Fiscal Estadual e o relatório anual de ativida-
des; secretariar as reuniões do Conselho Administrativo Estadual; elaborar e submeter ao Pre-
sidente do Conselho Administrativo Estadual os projetos de atos e normas cuja decisão não 
seja de sua competência; expedir instruções de serviço visando o cumprimento eficiente dos 
objetivos do Sescoop e das normas editadas pelo Conselho Administrativo Estadual; difundir 
metodologias para a formação profissional e para a promoção social dos empregados e coope-
rados nas sociedades cooperativas, bem como de seus familiares e colaboradores. 

Os órgãos da estrutura funcional do Sescoop/PR serão dirigidos por gerentes nomea-
dos pelo Presidente do Conselho Administrativo Estadual, mediante proposta do Superinten-
dente. 

A Auditoria Interna que foi implantada e estruturada nos termos das disposições do 
Decreto nº 3.591, de 06 de setembro de 2000 e atua em consonância com as normas da Instru-
ção Normativa SFC/MF nº 01, de 07 de abril de 2001 e executa suas atividades de acordo 
com seu Plano de Trabalho. Tem como objetivo avaliar a gestão dos processos e resultados 
gerenciais, verificando a legalidade e a legitimidade dos atos e fatos administrativos, agregan-
do valor à administração do Sescoop/PR. 
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Para visualizar a estrutura atual do Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperati-

vismo - Sescoop/PR, a  figura 1 apresenta o organograma da entidade.  

 

 

 

 



-  10  -  

 

RELATORIO DE GESTAO SESCOOP PR 2009.docx                                                                         

3. OBJETIVOS INSTITUCIONAIS E PROGRAMÁTICOS DO 
SESCOOP/PR 

 

 

O Sescoop/PR tem por objetivo promover o monitoramento, a supervisão, a auditoria e 

o controle nas cooperativas do Paraná, visando a melhoria contínua dos seus processos admi-

nistrativos e financeiros. Organizar, administrar e executar o ensino de formação profissional 

e a promoção social de seus beneficiários. Auxiliar seus beneficiários na elaboração, realiza-

ção e execução de programas de treinamento e monitoramento. Estabelecer e difundir meto-

dologias para atender as demandas dos beneficiários. Manter a força de trabalho motivada e 

capacitada para oferecer serviços de qualidade. 

Para aplicar adequadamente os recursos o Sescoop Nacional estabeleceu em conjunto 

com as Unidades Estaduais as linhas de ação de atuação na Profissionalização da Gestão, 

Qualificação Profissional, Desenvolvimento Cooperativista e Integração Social.  

O Sescoop/PR prioriza o desenvolvimento de programas de capacitação, dando enfo-

que à formação profissional dos dirigentes, trabalhadores, cooperados e familiares dos coope-

rados, buscando maior qualidade técnica no conteúdo programático dos eventos, facilitando o 

aumento da qualificação das atividades e da gestão das cooperativas. Também direciona ativi-

dades de monitoramento, através do Programa de Autogestão, com ações que apóiem o de-

senvolvimento das cooperativas. Assistir as cooperativas na elaboração e execução de pro-

gramas de treinamento e na realização da aprendizagem metódica e contínua. 

Para realizar sua missão o Sescoop/PR tem uma estrutura organizacional e mantém a 

sua administração na sede da Ocepar, à Av. Cândido de Abreu, 501, Centro Cívico, mediante 

Contrato de Gestão. Para desenvolver suas ações e por não possuir instalações físicas pró-

prias, utiliza estruturas das cooperativas, centros de treinamentos e outros locais adequados 

necessários para o desenvolvimento de suas atividades.  

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 e comunicação interna e externa. 
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3.1. Responsabilidades institucionais – Contribuição do Sescoop/PR na exe-
cução das políticas públicas 

 

O Sescoop/PR mantêm-se integrado a órgãos e entidades públicas e privadas que se 

dedicam à formação profissional cooperativista e promoção social,  possui como política de-

senvolver atos e ações de capacitação profissional, monitoramento e a promoção social de 

seus beneficiários, bem como utilizar ferramentas adequadas, buscando a melhoria dos pro-

cessos, estimulando a geração de renda e crescimento do ambiente econômico e social da so-

ciedade.  

Dentro dos programas de atuação 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; busca promover e realizar estudos, pesquisas e projetos relacionados ao desen-

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

sociedades cooperativas e de seus integrantes.  

 

 

3.2. Programas e ações sob responsabilidade da Unidade Estadual do Ses-
coop/PR 

 

O planejamento das atividades é desenvolvido em conjunto com as cooperativas con-

tribuintes, 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. 

Após levantamento as necessidades são consolidadas pelas áreas gerando o Plano de 

Trabalho que é aprovado pelo Conselho de Administração para posteriormente ser executado.  
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Relação dos Programas 

3.2.1. GESTÃO ADMINISTRATIVA
Programa:   0106 

0750 
Sub-função:   122 
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 Administrat
vo e Fiscal, super
a gestão orçamentária, financeira, patrimonial, de pessoas e gestão do suprimento 
de bens e serviços. 

Gerente do programa: José Roberto Ricken
Responsável pelo pro-
grama no âmbito da UJ 

José

Beneficiários: Empregados, cooperados, dirigentes e familiares das cooperativas contribuintes.
Ação:  8911 

8901 
META  

Financeira (8911) 
Financeira (8901) 
Física 

 

A) 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, o orçamento sofreu três r
formulações, em: março, junho e agosto, sempre através de 
posta da Administração para aprovação pelo Conselho de Administração. 

Analisando a realização d
mesmo com as reformulações ocorridas, houve um acréscimo de 
relação a previsão estabelecida pela Unidade Nacional.

O gráfico 1 apresenta a posição do valor orçado 
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Gráfico nº1 
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.1. GESTÃO ADMINISTRATIVA  
0106 – Gestão da Política de Trabalho e Emprego 
0750 – Apoio Administrativo 
122 – Administração Geral 
Prover meios administrativos para programas finalísticos.
Proporcionar a coordenação administrativa e financeira das atividades voltadas ao 
suporte e cumprimento do Plano de Ação do Sescoop/PR, Conselho Administrat
vo e Fiscal, superintendência, gerências e assessorias no ano de 200
a gestão orçamentária, financeira, patrimonial, de pessoas e gestão do suprimento 
de bens e serviços.  
José Roberto Ricken 
José Ronkoski 

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

PREVISÃO – R$ EXECUÇÃO – R$ EXECUÇÃO/PREVISÃO %
   70.850,00 53.406,32 
1.369.170,00 1.111.627,88 

Não determinada Não determinada 

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.   

equar a realização financeira durante o ano, o orçamento sofreu três r
: março, junho e agosto, sempre através de consultas as cooperativas e pr

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 0,85% ao total realizado,  em 
relação a previsão estabelecida pela Unidade Nacional. 

apresenta a posição do valor orçado e realizado em 200

10.500
11.000
11.500
12.000
12.500
13.000
13.500
14.000

2008 2009
Orçado 11.761,00 13.864,00

realizado 12.172,00 13.982,00

Gráfico nº1 - Comparativo de Receitas: Orçado x Realizado 2008/2009 
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Prover meios administrativos para programas finalísticos. 
Proporcionar a coordenação administrativa e financeira das atividades voltadas ao 
suporte e cumprimento do Plano de Ação do Sescoop/PR, Conselho Administrati-

intendência, gerências e assessorias no ano de 2009, envolvendo 
a gestão orçamentária, financeira, patrimonial, de pessoas e gestão do suprimento 

Empregados, cooperados, dirigentes e familiares das cooperativas contribuintes. 

EXECUÇÃO/PREVISÃO %  
75,38 
81,19 

 

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 

equar a realização financeira durante o ano, o orçamento sofreu três re-
consultas as cooperativas e pro-

da Administração para aprovação pelo Conselho de Administração.  
as receitas do período em relação a previsão orçamentária, 

% ao total realizado,  em 

realizado em 2008 e 2009: 

 

Comparativo de Receitas: Orçado x Realizado 2008/2009 - (R$ 1.000)  
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A.1) As 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, c
mo 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 200

a 2009. 
 

 

Tabela nº 1: Quadro comparativo
2009, divididas da seguinte forma (em R$):

ITENS

Receitas de contribuição 

Outras receitas de capital 

Subtotal (financeiras) 

Variações Patrimoniais e Financeiras

Total (financeiras e orçamentárias)

 

O gráfico 3 apresenta comparativo entre a receita 
e outras receitas de capital, o qual demonstra que 
Sescoop Nacional e 9,82% são originários de rendimentos financeiros, ressarcimento de de
pesas, indenizações e restituições. 
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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, c
de doações e legados; subvenções voluntárias do poder público; rendas oriundas 

de prestação de serviços; receitas operacionais e penas pecuniárias. 

apresenta o desempenho da arrecadação realizada nos exercícios de 200

Quadro comparativo das receitas auferidas nos anos de 200
, divididas da seguinte forma (em R$): 

ITENS 2007 2008

8.693.545,27 12.172.318,31

 1.034.268,19 1.219.274,08

9.727.813,46 13.391.592,39

Variações Patrimoniais e Financeiras 443.794,74 113.858,45

Total (financeiras e orçamentárias) 10.171.608,20 13.505.450,84

apresenta comparativo entre a receita proveniente da Contribuição Social 
outras receitas de capital, o qual demonstra que 90,18% das receitas provém do repasse do 

% são originários de rendimentos financeiros, ressarcimento de de
esas, indenizações e restituições.  

2004 2005 2006 2007 2008 2009

4.618

5.891

10.219

8.693

12.172

13.982

Gráfico nº2 - Arecadação do Sescoop/PR - (R$ 1.000)
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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, co-

de doações e legados; subvenções voluntárias do poder público; rendas oriundas 

apresenta o desempenho da arrecadação realizada nos exercícios de 2003 

 

das receitas auferidas nos anos de 2007, 2008 e 

2008 2009 

12.172.318,31 13.982.397,81 

1.219.274,08 1.372.849,51 

13.391.592,39 15.355.247,32 

113.858,45 156.584,32 

13.505.450,84 15.511.831,64 

da Contribuição Social 
das receitas provém do repasse do 

% são originários de rendimentos financeiros, ressarcimento de des-

2009

13.982
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Tabela 2: Quadro comparativo 

Resumo Geral 

Atividade Meio 

Atividade Fim 

TOTAL 

A aplicação final em 2009 dos recursos atingiu 72,11% do total orçado. Sendo que o 

resultado final em 2009 realizado na atividade meio consumiu 

e nas ações da atividade fim 

 

A.2) As Despesas 

Tabela nº 3: Quadro comparativo da
vidades desenvolvidas pelo SESCOOP/PR, no período de 200

ITENS

Despesas Correntes 

Despesas de Capital 

Variações Patrimoniais 

Total 
 

9,82 %
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Outras Receitas de Capital

Gráfico nº 3 -Comparativo: Receitas de Contrib.Social x Outras Receitas de Capital
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comparativo dos recursos aplicados nas atividade

Orçado - 2009 Realizado

R$ % R$

       1.773.220  9,76%    1.635.18

     16.400.188  90,24%  11.468.888 

     18.173.408  100%       13.104.077 

A aplicação final em 2009 dos recursos atingiu 72,11% do total orçado. Sendo que o 

resultado final em 2009 realizado na atividade meio consumiu 9,00% das receitas arrecadadas 

e nas ações da atividade fim 63,11%.   

Quadro comparativo da evolução dos recursos aplicados nas ações e at
vidades desenvolvidas pelo SESCOOP/PR, no período de 2007, 2008 e 200

ITENS 2007 2008 

10.363.396,72 10.538.479,10

388.547,74 113.858,45

155.552,84 102.258,45

10.907.497,30 10.652.337.55

9,82 %

90,18%

Outras Receitas de Capital Receitas de Contrib.Social

Comparativo: Receitas de Contrib.Social x Outras Receitas de Capital
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atividades meio e fim.  

Realizado - 2009 

R$ % 

1.635.189  9,00% 

11.468.888  63,11% 

13.104.077  72,11% 

A aplicação final em 2009 dos recursos atingiu 72,11% do total orçado. Sendo que o 

das receitas arrecadadas 

evolução dos recursos aplicados nas ações e ati-
e 2009 (em R$): 

2009 

10.538.479,10 12.947.493,09 

113.858,45 156.584,32 

102.258,45 117.583,78 

10.652.337.55 13.221.661,19 

Receitas de Contrib.Social

Comparativo: Receitas de Contrib.Social x Outras Receitas de Capital
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O gráfico 4 apresenta o comportamento da receita e despesa realizada nos últimos três 
anos.  

 

 

 

 

A.3) Demonstrativo entre os valores orçados e 

 
Tabela nº 4: Quadro comparativo d

senvolvidas pelo Sescoop/PR divididas pelos programas definidos pela Secretaria de Orç

mento e Finanças do Ministério do Orçamento e Gestão do Governo Federal.

 

 

 

Programa Áreas 

0101 Qualificação Profissional
0108 Promoção Social  
0773 Monitoramento 
0773 Consultoria Especializada
0750 Manutenção Serviços Administrativos
0106 Planejamento Institucional
0253 Comunicação 
0750 Informática 
0106 Gestão Administrativa 
0773 Auditoria Interna 
0106 Gestão da Política 

 Variações Patrimoniais
 Total 

0
2.000
4.000
6.000
8.000

10.000
12.000
14.000
16.000
18.000

10.171

Gráfico nº 4 
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apresenta o comportamento da receita e despesa realizada nos últimos três 

entre os valores orçados e realizados por área de atuação

Quadro comparativo do desempenho orçamentário de 200

senvolvidas pelo Sescoop/PR divididas pelos programas definidos pela Secretaria de Orç

do Ministério do Orçamento e Gestão do Governo Federal.

Orçado(R$) Realizado(R$)

Qualificação Profissional 10.907.133,00 8.603.060,94
1.988.619,00 1.754.199,69
1.558.436,00 1.127.648,39

Consultoria Especializada 1.350.000,00 
Manutenção Serviços Administrativos 1.369.170,00 1.111.627,88
Planejamento Institucional 72.000,00 

524.000,00 207.996.59
210.400 151.648,69

Gestão Administrativa  70.850,00 53.406,32
101.600,00 80.102.54
21.200,00 14.386,40

Variações Patrimoniais  117.583,78
18.173.408,00 13.221.661,19

2007 2008 2009

10.171

13.505

15.511

10.907 10.652

Gráfico nº 4 - Comportamento da Receita x Despesa (R$ 1.000)

Receita Despesa
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apresenta o comportamento da receita e despesa realizada nos últimos três 

realizados por área de atuação 

o desempenho orçamentário de 2009 das ações de-

senvolvidas pelo Sescoop/PR divididas pelos programas definidos pela Secretaria de Orça-

do Ministério do Orçamento e Gestão do Governo Federal. 

Realizado(R$) Realizado x 
Orçado % 

8.603.060,94 78,88 
1.754.199,69 88,21 
1.127.648,39 72,36 

0,00 0,00 
1.111.627,88 81,19 

0,00 0,00 
207.996.59 39,69 
151.648,69 72,08 
53.406,32 75,38 
80.102.54 78,84 
14.386,40 67,86 

117.583,78  
13.221.661,19 72,11 

13.221

Comportamento da Receita x Despesa (R$ 1.000)
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O gráfico 5 apresenta o comparativo entre o total da despesa orçada com a realizada 

em 2008 e 2009 pelo Sescoop/PR (em R$). 

 

 

 

Área de Qualificação Profissional e Promoção Social observa-se que os valores desti-

nados às atividades fins alcançaram 80,32% de realização foram alcançadas. Isso se deve ao 

aumento substancial de recursos, comparado com o ano anterior, além de fatores que fogem 

do controle, como foi o caso da pandemia – gripe H1N1, que ocorreu no Estado do Paraná 

onde 77 eventos foram cancelados. Se compararmos com os resultados de 2008, observamos 

um crescimento de 13% no número de eventos, 2% no número de participações, 7% na carga 

horária e 30% na aplicação de recursos financeiros.  

Em relação a área de Monitoramento, a execução financeira ficou abaixo do orçado 

em função que existia a previsão da contratação de consultorias especializadas para trabalhos 

específicos nas cooperativas, de modo especial na elaboração de projetos do Programa de 

Capitalização de Cooperativas Agropecuárias (Procap-Agro) previsto nas normas do progra-

ma concluído, não ocorreu a formalização das referidas operações com as cooperativas e os 

bancos repassadores dos recursos, ocasionando assim a sobra de recursos. Decidiu-se de for-

ma consensual entre a gerência e diretoria da casa, que esta atividade não seria realizada no 

exercício de 2009, e portanto esta situação teve impacto direto no percentual de execução or-

çamentária. 

 

12.747

18.173

10.652

13.221

7.000

12.000

17.000

2008 2009

Gráfico nº 5 - Comparativo: despesa Orçado x Realizado 2008/2009

Orçado Realizado
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B) A 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 foi realizada pela assessoria financeira e supervisionada pe-
lo 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 foram 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 con-
trato 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 forma-
lidades legais.  

Política de aplicação dos Recursos Financeiros, após atingidos os objetivos institucio-
nais da Entidade, foi 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. 

 

 

C) A GESTÃO DO SUPRIMENTO DE BENS E SERVIÇOS 

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 sistematiza-
ção e padronização foram feitas à luz da Constituição Federal e dos princípios gerais do cha-
mado Processo Licitatório, entre os quais estão o da legalidade, da impessoalidade, da morali-
dade, da igualdade, da publicidade, da vinculação ao instrumento convocatório e do julgamen-
to 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 Conse-
lho Administrativo em 12/03/2007. 

Durante o exercício de 2009, foram realizadas 12 (doze) licitações na modalidade Pre-
gão Presencial.  
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D) A ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 

 

As normas, políticas e planos para a área de recursos humanos estão previstas no arti-
go 8º, inciso IV, do Regimento Interno do Sescoop/PR, que estabelece a competência ao Con-
selho Administrativo em “aprovar o plano de cargos, salários e benefícios, o quadro de pesso-
al e a tabela de remuneração correspondente à contratação dos empregados do quadro efetivo 
do Sescoop/PR”. 

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.  

A tabela nº 5: Quadro comparativo da estrutura funcional em 31.12.2009.  
Setores 2007 2008 2009 

Gerência de Monitoramento e Autogestão 09 09 09 

Administrativo 10 09 09 
Gerência de Desenvolvimento Humano 09 10 10 
Auditoria Interna 01 01 01 
Comunicação 04 03 03 
Informática 02 02 02 
Jurídico 01 01 01 
Superintendente 01 01 01 

Total 37 36 36 

 

 

D.1) A remuneração de pessoal 

A remuneração do pessoal esta normatizada pela Resolução nº 030/2006 Plano de car-
gos, 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 recur-
sos 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 estru-
tura de salários, a fim de manter a eqüidade interna dos cargos; b) promover o equilíbrio in-
terno 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 merca-
do 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), sindi-
catos aos quais a categoria está vinculada.  



-  19  -  

 

RELATORIO DE GESTAO SESCOOP PR 2009.docx                                                                         

D.2) As ações e investimentos em desenvolvimento de recursos humanos 
 

Referente a benefícios oferecidos aos empregados, obedecendo determinações le-
gais, 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 hu-
manos da entidade, através da Resolução nº 26/2005 normatizando procedimentos ao incenti-
vo do desenvolvimento profissional de seus empregados, onde estão previstas as seguintes 
modalidades de incentivo: a) para a participação em eventos de longa duração poderá ser con-
cedida bolsa de estudo, desde que prevista em convênio ou parceria com instituições de ensi-
no devidamente habilitadas e nos valores e percentuais estipulados pelo Sescoop/PR, de acor-
do 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. 

Em 2009 foram realizadas diversas ações de treinamento e desenvolvimento da equipe 

interna, representando um investimento de R$ 40.771,70. 

 

Tabela nº 6: Participações de funcionários em treinamentos 
Graduação - CG  

Bolsa nº   Funcionário 
0001/09 Administração de Empresas Neuza N.Oliveira 
0004/09 Pedagogia Neuza Gomes Carta 

 

 Pós Graduação - CG  
0002/09 Especialização em Finanças Jessé Aquino Rodrigues 
0003/09 Especialização em Contabilidade e Finanças Luiz Manoel R.Tomé 

 

Eventos de curta duração – ECD  
0005/09 RAIS – Considerações Gerais Andressa C. M. Damaceno 
0006/09 Núcleo de Entidades do Sistema “S”  André Paolo Cella 
0007/09 Habilidades para Falar em Público Leandro Roberto Macioski 
0008/09 Núcleo de Entidades do Sistema “S” Luiz Manoel R.Tomé 
0011/09 FJ – 26 – Laboratório de MVC Thiago Ferreira Borges 
0012/09 Atualização em Gestão Ambiental Allan Wolfang  Ruschmann 
0013/09 Atualização em Gestão Ambiental Paulo Roberto Stoberl 
0015/09 Flash Básico e Avançado Stella C. Soliman 
0017/09 Simpósio de Direito Tributário  Maurício Lins da Silva 
0018/09 Licitações e Contratos do Sistema S Allan Wolfang  Ruschmann 
0019/09 Curso Avançado de Auditoria  Marcos Antonio Caetano  
0020/09 Aspectos Relevantes da Enunciado de Contabilidade   Marcos Antonio Caetano 
0021/09 Curso Avançado sobre CPCs  Marcos Antonio Caetano 
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Desenvolvimento da Equipe  

Projeto Capacitação Interna Funcionário 
215/2009 Curso de Desenvolvimento da Equipe   32 pessoas
227/2009 Curso de Desenvolvimento da Equipe 24 pessoas
252/2009 Curso de Desenvolvimento da Equipe 14 pessoas
579/2009 Curso de Desenvolvimento da Equipe 28 pessoas
812/2009 Curso de Desenvolvimento da Equipe 30 pessoas
854/2009 Curso de Desenvolvimento da Equipe   24 pessoas
753/2009 Curso de Espanhol   08 pessoas

 

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. 

 

 

E) ASSESSORIA JURÍDICA 
  

A assessoria jurídica no Sescoop/PR prestou a sua atenção no atendimento e preserva-

ção dos princípios Constitucionais contidos no artigo 37 da Carta Magna, assim como as nor-

matizações internas específicas do Sescoop Nacional e do Sescoop/PR.  

No desenvolvimento de suas ações, a área jurídica assessorou a Diretoria Executiva 

(Presidente e Superintendente), os Conselhos de Administração e Fiscal, e a equipe técnica 

em especial às áreas Administrativa/Financeira, Desenvolvimento Humano e Autogestão, 

tendo participado em 45 reuniões do Comitê de Análise de Projetos do Sescoop/PR, referente 

à deliberação dos eventos, onde foram aprovados 3.368 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 es-

pecíficas dos bolsistas e do Sescoop/PR. 

Do mesmo modo, assessorou na elaboração de diversos contratos, tanto decorrentes de 

procedimentos administrativos, quanto amparados pela dispensa ou inexigibilidade de licita-

ção. Com relação aos contratos provenientes de certame licitatório, destacou-se: Contrato de 

Compra e Venda de Hardware e Software; Fornecimento de Serviços Gráficos; Registro de 

preços para fornecimento de Coffe-Break; Contrato para a locação de espaço com equipamen-

to de áudio e vídeo e serviços de apoio para realização do Encontro Estadual de Cooperativis-

tas. Diversos instrumentos foram celebrados formalizando a realização de cursos de curta du-
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ração, Pós-graduação e MBA, contratos celebrados com a PUC/PR; FGV – FUNDAÇÃO 

GETÚLIO VARGAS; FUNDAÇÃO UNIMED; ESTAÇÃO BUSINESS SCHOOL, SENAI, 

SENAC, entre outros.  

Em relação ao Programa Jovem Aprendiz Cooperativo, o qual, envolve elaboração e 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 e responsabilidade do Sescoop/PR. A Assessoria Jurídica, vem, de modo continuado, 

atuando junto ao MPT- Ministério Público do Trabalho, seja através de petições ou audiên-

cias, esclarecendo o “modus operandi” do Sescoop/PR com relação ao tema Menor Aprendiz. 

Por fim, foram elaborados 46 pareceres jurídicos, assuntos pertinentes as atividades do 

Sescoop/PR, relacionados, tanto à administração interna, quanto ao público externo. 
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3.2.2. 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: José Roberto Ricken 

Responsável pelo pro-
grama no âmbito da UJ 

Rodrigo Canesso 

Beneficiários: Empregados, cooperados, dirigentes e familiares das cooperativas contribuintes. 

Ação:  8910 – Ações de Informática 

META  PREVISÃO – R$ EXECUÇÃO – R$ EXECUÇÃO/PREVISÃO %  
Financeira    210.400,00 151.648,69 72,08% 
Física Não determinada Não determinada  

 

Principais atividades realizadas pela área de Tecnologia da Informação 
 

a) Desenvolvimento Humano - Capacitações 
� Apoio para a elaboração e definição de cursos básicos e avançados em ferramentas uti-

lizadas pelos colaboradores internos. 
� Identificação, elaboração e execução de treinamentos para colaboradores de Coopera-

tivas, resultando em um total de 4 treinamentos com 195 treinados. 
 
b) Infraestrutura 

� Aquisição de equipamentos notebooks. 
� Aquisição de equipamentos de estações de trabalho. 
� Aquisição de equipamento e software para firewall. 
� Renovação das licenças do software anti-vírus, Windows, Office e Exchange. 
 

c) Sistemas 
� Manutenções e novas implementações em sistemas internos. 
� Apoio à 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. 
� Acompanhamento dos técnicos da OCB/SESCOOP e ZEUS em atualizações do siste-

ma. 
� Acompanhamento da instalação dos sistemas de monitoramento. 
� Elaboração do memorial descritivo do sistema de gerenciamento de eventos. 

 
d) Suporte 

� Atendimento aos colaboradores internos, agentes de desenvolvimento humano das co-
operativas e instrutores na utilização do site. 

� Manutenção de equipamentos (servidores, desktops e notebooks). 
� Gerenciamento dos sistemas: anti-vírus, backup, firewall, proxy, DNS e email. 
� Acompanhamento dos links de comunicação. 
� Atendimento as cooperativas que realizam eventos na sede do Sistema Ocepar. 
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A atualização de equipamentos, softwares e desenvolvimento de sistemas proporcio-

nou maior qualidade dos serviços prestados, como também, a melhoria da tecnologia da in-

formação.  

Não foi necessário a adoção de medidas saneadoras pois, os objetivos foram atingidos 

dentro dos parâmetros estabelecidos. 

 
 
 
 
 

3.2.3. 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: Conselho Administrativo e Fiscal 

Responsável pelo pro-
grama no âmbito da UJ 

Conselho Administrativo e Fiscal 

Beneficiários: Empregados, cooperados, dirigentes e familiares das cooperativas contribuintes. 

Ação:  8938 – Gestão do Processo Planejamento Institucional 

META  PREVISÃO – R$ EXECUÇÃO – R$ EXECUÇÃO/PREVISÃO %  
Financeira 21.200,00 14.386,40   67,86 
Física – Nº de reuniões 
Conselho Administrativo 
e Fiscal 

6 7 117,00 

 
Principais atividades realizadas em relação ao Conselho Administrativo e fiscal 
  

O Conselho Administrativo em 2009, realizou seis reuniões ordinárias e uma extraor-

dinária. Tendo os conselheiros deliberado sobre os assuntos como aprovação do plano de tra-

balho e de três reformulações orçamentárias, portarias, balancetes mensais, relatório de ges-

tão, projetos, autorização de alienação de veículos e baixa de bens intangíveis, entre outros 

assuntos descritos nas atas constantes em livro próprio. 

O Conselho Fiscal no ano de 2009 realizou seis reuniões ordinárias. Tendo os conselheiros 

analisado os demonstrativos contábeis, acompanhado a realização do orçamento e do plano de 

trabalho, execução financeira, ações administrativas, acompanhado os relatórios da auditoria in-

terna e demais os assuntos descritos nas atas constantes em livro próprio. 
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3.2.4. 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 gerên-
cia da coisa pública 

Gerente do programa: João Paulo Koslovski 

Responsável pelo pro-
grama no âmbito da UJ 

Tadeu Duda 

Beneficiários: Empregados, cooperados, dirigentes e familiares das cooperativas contribuintes. 

Ação:  8951 – Serviços de Auditoria 

META  PREVISÃO – R$  EXECUÇÃO – R$ EXECUÇÃO/PREVISÃO %  
Financeira 101.600 80.102,54 78,84 
Física – horas 800 836 104,50 

 
 
Principais atividades realizadas em relação na Auditoria Interna  

 

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 informa-

ções sobre o desempenho da gestão, subsidiando o processo de gestão e agregando valor ao ge-

renciamento da coisa pública, levou a efeito no exercício de 2009 um total de 836 horas de traba-

lho, produzindo oito relatórios específicos na área operacional, e no atendimento da DN TCU nº 

102/2009, Anexo III, item 01, emitiu parecer anexo ao relatório de gestão, com manifestação ex-

pressa sobre os controles internos administrativos, regularidade dos processos licitatórios, geren-

ciamento da execução de convênios e ajustes, sobre o cumprimento das recomendações da Audi-

toria Interna, do Tribunal de Contas da União, do Órgão de Controle Interno e das decisões e re-

comendações do Conselho Fiscal e do Conselho Administrativo. 

Em 2009, a Auditoria Interna, atingiu 104,50% do montante de horas previstas no Plano 

Anual de Auditoria Interna (PAAI), tendo levado a efeito 836 horas de trabalho, com o que cum-

priu plenamente o planejamento respectivo no atendimento de sua missão e objetivos. 

As despesas financeiras da área foram realizadas na ordem de 78,86% dos valores fixados 

no orçamento respectivo. 
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3.2.5 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: José Roberto Ricken 

Responsável pelo pro-
grama no âmbito da UJ 

Samuel Zanello Milleo Filho 

Beneficiários: Empregados, cooperados, dirigentes e familiares das cooperativas contribuintes. 

Ação:  8919 – Divulgação de Ações Institucionais 

META  PREVISÃO – R$ EXECUÇÃO – R$ EXECUÇÃO/PREVISÃO %  
Financeira 524.000 207.996,56 39,69 
Física  Não determinada Não determinada  

 
Principais atividades realizadas em relação aos Serviços de Comunicação em Massa  

 
Importante ferramenta para disseminação e consolidação da filosofia cooperativista, 

tanto na mídia como também nos veículos internos das próprias sociedades cooperativas, a 
Assessoria de Comunicação e Imprensa do Sescoop/PR se destaca a cada ano com novas ini-
ciativas.  Durante o ano de 2009 a principal meta foi a do fortalecimento institucional das a-
ções desenvolvidas pelo Sescoop/PR, especialmente no ano em que completou 10 anos de 
existência.  Entre os principais trabalhos desenvolvidos pelo setor no ano de 2009 podemos 
destacar o seguinte: 
 
a) Campanha Cooperativas Orgulho do Paraná 

Pelo terceiro ano consecutivo a Ocepar, em parceria com as cooperativas paranaenses 
e o Sescoop/PR, realizou a campanha institucional de marketing – COOOPERATIVAS 
ORGULHO DO PARANÁ. Neste ano o foco principal foi a promoção dos produtos e servi-
ços oferecidos pelas cooperativas paranaenses nos mais diversos ramos de atividade. O tema 
utilizado na campanha deste ano foi “Escolha o que é nosso. Onde tem cooperativa, tem qua-
lidade. Se é do Paraná, todo mundo ganha.” Entre os materiais veiculados na Rede Paranaense 
de Comunicação (RPC), parceira do projeto, está a produção de 02 filmes para TV, 01 spot´s 
para rádio, 01 anúncios para jornal e revistas, além da produção de um banner para internet. 

Filmes para TV, e 01 anúncio de jornal foram veiculados com mídia paga nas emisso-
ras 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 novembro e 
dezembro de 2009 e janeiro de 2010. Os recursos foram pagos pela Ocepar e cooperativas 
paranaenses. 
 
b) Atendimento à imprensa 

Durante o ano de 2009 foram realizados diversos atendimentos a imprensa estadual, 
nacional e internacional. Foram produzidas matérias (releases) para imprensa e também arti-
gos assinados do presidente, superintendente e assessores técnicos. Ocupamos um bom espaço 
no ano de 2009 na mídia estadual e nacional, especialmente com destaque para os 10 anos de 
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constituição do Sescoop/PR, com a inserção de diversas matérias nos jornais e revistas de 
cooperativas do estado. 
 
c) 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 Oce-
par/Sescoop-PR, tendo por objetivo proporcionar aos profissionais da área a oportunidade de 
aperfeiçoar seus conhecimentos em diversas áreas. 

Com a presença de 45 profissionais, aconteceu nos dias 20 e 21 de maio, na sede da 
C.Vale, em Palotina aonde foram abordados temas relacionados “a nova reforma ortográfica e 
as conseqüências para a imprensa”, com a especialista em Língua Portuguesa e diretora de 
serviços editoriais da Editora Abril, Beatriz Mendes; Mídia Training com a fonoaudióloga, 
Cida Stier sobre “o uso correto da voz”. 

Nos dias 5 e 6 de novembro aconteceu um segundo Fórum de Profissionais de Comu-
nicação na sede do Sistema Ocepar, em Curitiba, e que contou com a presença de 32 profis-
sionais de cooperativas dos ramos agropecuário, saúde e crédito. Na ocasião o tema abordado 
foi: “Redação, Gramática e a Nova Ortografia” com a professora Iris Gardino, Doutora e 
Mestre em Filosofia e Língua Portuguesa pela Universidade de São Paulo (USP). 
 
 
d) Revista Paraná Cooperativo  

A revista Paraná Cooperativo, em seu quinto ano de circulação, se confirma com um 
importante canal de interatividade com a opinião pública e o sistema cooperativista. Com uma 
tiragem de 5,5 mil e quinhentos exemplares, a revista é enviada para mais de 4,5 mil endere-
ços, entres os quais cooperativas, técnicos, dirigentes, cooperados, instituições públicas e pri-
vadas, autoridades e órgãos oficiais. A revista tem por objetivo dinamizar a política de comu-
nicação das cooperativas e é editada em parceria entre o sistema e as cooperativas do Estado. 
Neste ano de 2009 foram publicadas 8 edições, incluindo uma edição especial – Balanço So-
cial: Ações de Responsabilidade Social das Cooperativas Paranaenses e um encarte com as 
“Propostas para Aperfeiçoamento da Legislação Ambiental Brasileira”. 

 
e) Prêmio Ocepar de Jornalismo  

O Prêmio Ocepar de Jornalismo é um programa institucional de iniciativa do Sistema 
Ocepar e desde o início conta com o apoio do Sicredi Paraná, da Federação Unimed do Paraná 
e do Sindicato 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, turis-
mo, habitacional, educacional, infra-estrutura, consumo e trabalho. O prêmio abrange todos os 
ramos do cooperativismo, da produção à prestação de serviço, assim como os projetos de res-
ponsabilidade social que envolvem as cooperativas, os cooperados, os funcionários e a comu-
nidade onde essas estruturas estão inseridas. 
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Este ano foram realizados lançamentos regionais do Prêmio em 10 cidades (Curitiba, 
Ponta Grossa, Apucarana, Londrina, Maringá, Campo Mourão, Palotina, Cascavel, Pato Bran-
co e Guarapuava), contribuindo para um maior número de trabalhos inscritos. Neste ano fo-
ram inscritos 84 trabalhos, 24 na categoria Jornalismo Impresso, 23 em Telejornalismo, 15 
Radiojornalismo e 22 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.  
 
f) Edição Especial da Revista Paraná Cooperativo 10 Anos Sescoop Paraná 

Publicação no mês de agosto de 2009 de uma Edição Especial da revista Paraná Coo-
perativo referente as comemorações da criação do Sescoop Paraná.  
 
g) Informativo Paraná Cooperativo Diário 

O informativo diário Paraná Cooperativo com notícias sobre o Cooperativismo, foi 
enviado por meio eletrônico para 3,5 mil endereços de e-mail e publicado simultaneamente na 
página da Ocepar na Internet. No ano de 2009 foram produzidas 244 edições do Informativo 
Paraná Cooperativo com aproximadamente 2,5 mil notícias publicadas na página eletrônica 
do Sistema Ocepar. 

 
h) Reportagens para rádio 

Edição e envio de arquivos de voz (sonoras) para serem veiculados nos programas de 
rádio das cooperativas e demais emissoras do interior do estado e do País. 

 
i) 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, inau-
gurações etc. 

 
j)  Banco de Imagens 

Atualização e manutenção do Banco de Imagens, bem como divulgação junto à im-
prensa.  
 
k) Feiras e Exposições 

Coordenação dos trabalhos de montagem e organização do estande no Show Rural 
Coopavel 2009, e do estande “1.º Workshop Uniodonto Curitiba” onde foram expostos produ-
tos e serviços das cooperativas.  

 
l) 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 
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(Sindijor). Estes seminários tiveram por objetivo contribuir com o desenvolvimento profissio-
nal de jornalistas e estudantes, o que trará reflexos também na qualidade da cobertura jornalís-
tica sobre o meio rural no Estado. 
 
m) Apoio às assessorias de cooperativas 

A Assessoria de Comunicação e Imprensa dá suporte constante as assessorias das coo-
perativas, orientando-as em questões relativas a tratamento com a imprensa, realização de 
publicações e distribuição de matérias, além de apoiar a realização de eventos.  

 
As ações de comunicação desenvolvidas pelo Sescoop/PR em 2009 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. 

 

 

3.2.6 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: José Roberto Ricken 

Responsável pelo pro-
grama no âmbito da UJ 

Leonardo Boesche 

Beneficiários: Empregados, cooperados, dirigentes e familiares das cooperativas contribuintes. 

Ação:  8954 – Atividades Desportivas e Socioculturais 
8952 – Qualificação Profissional na área do Cooperativismo 

 

META  PREVISÃO – R$ EXECUÇÃO – R$ EXECUÇÃO/PREVISÃO %  
Financeira (8952) 10.907.133,00 8.603.060,94 78,88 
Física – Nº particip. 75.450 68.739 91,11 
Financeira (8954) 1.988.619,00 1.754.199,69 88,21 
Física – Nº particip. 31.253 33.593 107,49 

 
 
Principais atividades realizadas na Gerência de Desenvolvimento Humano 

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 públi-
co beneficiário.  
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As atividades de formação profissional cooperativista e promoção social foram planeja-
das em conjunto com as cooperativas contribuintes, levando-se em conta o plano de desen-
volvimento humano realizado pelas mesmas, a partir de um diagnóstico que levantou as ne-
cessidades de treinamento e de desenvolvimento humano de cada cooperativa. 

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 inter-
cooperação entre estas. 

Os eventos descentralizados que 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 Desenvolvi-
mento Humano, que é o responsável pelo planejamento e execução das atividades do Sesco-
op/PR junto à cooperativa. 

 

Tabela 7: Quadro comparativo das ações de treinamento do Sescoop/PR, previstas e re-
alizadas, com o respectivo índice de evolução e crescimento anual. 

ITENS 2009 2008   

  Total 
Promoção 

Social 
Formação 

Profissional 
Realizado  Crescimento 

Anual 

Eventos 
Previsto            3.585               685             2.900      
Realizado            3.340               709             2.631               2.946  113% 

Índice (%) 93,17% 103,50% 90,72%     

Participações 
Previsto        106.703           31.253           75.450      
Realizado        102.332           33.593           68.739           100.273  102% 

Índice (%) 95,90% 107,49% 91,11%     

Carga Horária 
Previsto          45.273             8.727           36.546      
Realizado          40.023             7.940           32.083             37.286  107% 

Índice (%) 88,40% 90,98% 87,79%     

Recursos Finan-
ceiros 

Previsto    12.895.752      1.988.619     10.907.133      
Realizado    10.358.544      1.749.040      8.609.504         7.964.572  130% 

Índice (%) 80,33% 87,95% 78,93%     

 

Conforme demonstramos na Tabela 7 observamos que as metas propostas para 2009 

em número de eventos, participações, carga horária e recursos financeiros, não foram alcan-

çadas. Isso se deve a uma série de fatores, como aumento substancial de recursos, comparado 

com o ano anterior, além de fatores que fogem do controle, como foi o caso da pandemia – 

gripe H1N1, que ocorreu no Estado do Paraná. Em virtude disso, tivemos 77 eventos cancela-

dos. Mas se compararmos com os resultados de 2008, observamos um crescimento de 13% no 

número de eventos, 2% no número de participações, 7% na carga horária e 30% na aplicação 

de recursos financeiros.  
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São duas as áreas de atuação do Sescoop/PR, na gerência de desenvolvimento huma-
no: 

 

A) NA FORMAÇÃO PROFISSIONAL COOPERATIVISTA 

São ações voltadas à formação, qualificação e capacitação dos associados, dos dirigen-
tes e dos empregados em suas cooperativas; alicerçados nos princípios e valores cooperativis-
tas. 

Na área de Formação Profissional foram realizados 2.631 eventos com 68.739 partici-
pações e 32.083 horas/aula, sendo 23.123 participações, 7.060 horas/aula em 771 eventos cen-
tralizados e 45.616 participações, 25.023 horas/aula em 1.860 eventos descentralizados, con-
forme demonstramos na Tabela 9. 

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. 

 

A.1) Aprendizagem profissional 

Forma de educação profissional que visa à qualificação ou habilitação inicial de a-
prendizes e caracteriza-se pela articulação entre formação e trabalho. Foram realizadas 14 
turmas com 484 eventos, tendo 11.392 participações e carga horária de 2.340 horas/aula. 

 

A.2) Qualificação/Capacitação Profissional 

Ato ou efeito de habilitar, de tornar uma pessoa capaz, com potencial e habilidades pa-
ra 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 ope-
racionalização e aplicabilidade imediata dos conteúdos e aspectos trabalhados nas suas ativi-
dades.  

Foram realizados entre projetos centralizados e descentralizados 1.978 eventos com 
51.986 participações e carga horária de 26.389 horas/aula. 

 

A.3) 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 for-
mação inicial e continuada, como educação profissional técnica de nível médio. Foram reali-
zados entre projetos centralizados e descentralizados 46 eventos com 779 participações e car-
ga horária de 1.148 horas/aula.  
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A.4) 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 licencia-
mento e bacharelado. Não foram realizados cursos dessa natureza, por falta de demanda do 
público beneficiário. 

A.5) 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 gradu-
ação. Não foram realizados cursos dessa natureza, por falta de demanda do público beneficiá-
rio.  

 

A.6) 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). Fo-
ram realizados 15 cursos entre projetos centralizados e descentralizados, com 123 eventos, 
tendo 4.582 participações e carga horária de 2.206 horas/aula. 

 

 

B) NA 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 familiares, 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 709 eventos, com 33.593 participações e 
7.940 horas/aula ou atividade. Destes totais, foram realizados 97 eventos, com 10.468 partici-
pações e 1.148 horas/aula ou atividade de forma centralizada e 612 eventos, com 23.125 par-
ticipações e 7.940 horas/aula ou atividade de forma descentralizada, conforme demonstramos 
na Tabela 7.  

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: 
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B.1) Educação 

Conjunto de ações que prevêem processos educativos (ensino) e direcionados aos em-
pregados de cooperativas, aos associados e a seus familiares, bem como à comunidade. Foram 
realizados entre projetos centralizados e descentralizados 225 eventos com 9.865 participa-
ções e carga horária de 2.575 horas/aula. 

 

B.2) Saúde 

Ações voltadas para a prevenção e manutenção da saúde física e mental para a melho-
ria da qualidade de vida do público beneficiário. Foram realizados entre projetos centralizados 
e descentralizados 95 eventos com 8.892 participações e carga horária de 365 horas/aula. 

 

B.3) Cultura 

São ações que fortalecem a sociedade, por meio dos seus hábitos, seus costumes, cren-
ças 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 22 eventos com 2.743 participações e carga horária de 75 horas/aula. 

 

B.4) 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 co-
memorativas, atividades esportivas encontros, entre outros. Foram realizados entre projetos 
centralizados e descentralizados 64 eventos com 7.535 participações e carga horária de 429 
horas/aula. 

 

B.5) 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 indire-
tamente ligadas ao cooperativismo. Foram realizados entre projetos centralizados e descentra-
lizados 297 eventos com 4.225 participações e carga horária de 4.426 horas/aula. 

 

B.6) Meio Ambiente 

Ações com foco na educação ambiental, reconhecendo a importância do meio ambien-
te para o cooperativismo, seus impactos econômicos e sociais, promovendo o desenvolvimen-
to com sustentabilidade local nos modos de produção. Foram realizados entre projetos centra-
lizados e descentralizados 6 eventos com 333 participações e carga horária de 70 horas/aula. 
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C) NA CAPACITAÇÃO INTERNA 

Objetivando aprimorar a equipe interna foram realizados 8 eventos, 94 horas/aula e 
160 participações.  

Foram apoiadas bolsas de estudos para graduação, pós-graduação e eventos de curta e 
média duração, num total de 17 bolsas, conforme demonstrado na tabela abaixo: 

Tabela 8: Demonstrativo das bolsas de estudos para formação profissional dos recur-
sos humanos da entidade executora. 

Tipos de eventos Nº de Bolsas de Estudo 
Cursos de Graduação 02 
Cursos de Pós-graduação 02 
Eventos de curta e média duração 13 
Total 17 

 

 

D) ÍNDICE PERCENTUAL DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINA NCEIROS DO 
SESCOOP/PR NA GERÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO 

Do total de R$ 10.358.572,00 investidos pelo SESCOOP/PR no ano de 2009, 83,12% 
foram aplicados em Formação Profissional Cooperativista e 16,88% em ações de Promoção 
Social. 

Nos gráficos abaixo, demonstramos a aplicação desses recursos de acordo com a natu-
reza dos eventos, tanto em Formação Profissional Cooperativista, quanto em Promoção Soci-
al. 

Gráfico 6: Percentual da aplicação dos recursos em Formação Profissional, conforme 
a natureza dos eventos: 
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Formação Profissional Cooperativista

 
Legenda:  AP – Aprendizagem Profissional 

  QP – Qualificação Profissional 
  AF – Aperfeiçoamento Profissional 
  PG – Pós-graduação 
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O gráfico 6 demonstra que os recursos aplicados pelo Sescoop

atuação formação profissional cooperativista foram concentrados em qualificação profissional 

(77,47%), pois se trata da área onde atende a maior concentração do público beneficiário, com 

maior necessidade de investimentos e, portanto

ano vem aumentando os investimentos em Pós

linha, 17,04% do total dos recursos aplicados em Formação Profissional.

 

Gráfico 7: Percentual da aplicação dos recursos em Pro

tureza dos eventos: 

 
                

 
Legenda: ED – Educação

    SU – Saúde
    CT – Cultura
    IS – Integração Social

               GR – Geração de Renda
                MA – Meio Ambiente

 

No gráfico 7, demonstramos que, os recursos aplicados pelo Sescoop/PR em 2009 na 

área de atuação promoção social foram concentrados em programas de educação (38,77%) e 

integração social (33,78%), pois tratam

vida do público beneficiário. 
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demonstra que os recursos aplicados pelo Sescoop/PR em 2009 na área de 

atuação formação profissional cooperativista foram concentrados em qualificação profissional 

(77,47%), 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. A cada 

ano vem aumentando os investimentos em Pós-graduação. Em 2009 foram aplicados nessa 

linha, 17,04% do total dos recursos aplicados em Formação Profissional.

Percentual da aplicação dos recursos em Promoção Social, conforme a n

Educação   
Saúde     
Cultura     

Integração Social  
Geração de Renda   
Meio Ambiente 

, demonstramos que, os recursos aplicados pelo Sescoop/PR em 2009 na 

área de atuação promoção social foram concentrados em programas de educação (38,77%) e 

integração social (33,78%), pois tratam-se de ações que visam a melhoria da qualidade de 

lico beneficiário.  

SU CT IS GR MA
38,77% 8,63% 8,30% 33,78% 9,96% 0,56%

Promoção Social
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, demonstramos que, os recursos aplicados pelo Sescoop/PR em 2009 na 

área de atuação promoção social foram concentrados em programas de educação (38,77%) e 

se de ações que visam a melhoria da qualidade de 
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Gráfico 8: Percentual da aplicação dos recursos no Público Beneficiário em 2009. 
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Legenda:  Estratégico: diretoria, conselho fiscal e a alta gerência; 
  Tático: média gerência, gerências de unidades e supervisores; 
  Operacional: demais empregados; 
  Cooperados: associados das cooperativas; 

Familiares: esposas e filhos de associados ou empregados das coopera-
tivas 

 

 

No gráfico 8, podemos observar que, dos recursos aplicados pelo Sescoop/PR em 

2009, assim como já demonstrado no gráfico 6, repete-se a concentração dos recursos no pú-

blico operacional (51,35%). Observa-se um bom incremento de recursos no público tático 

(21,39%). Isso se deve ao fato de ter aumentado os investimentos na profissionalização da 

gestão das cooperativas. 
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E) RESUMO DAS ATIVIDADES REALIZADAS EM 2009 PELA GE RÊNCIA DE 
DESENVOLVIMENTO HUMANO 

 
Tabela 9: Quadro resumo, demonstrativo do número de eventos, participações e 

carga horária, divididos por áreas de atuação (capacitação profissional e promoção social) 
e ações centralizadas e descentralizadas. 

 

FORMAÇÃO PROFISSIONAL COOPERATIVISTA 

  
PROJETOS 

CENTRALIZADOS 
PROJETOS 

DESCENTRALIZADOS 
PROJETOS TOTAIS 

Natureza  NE CH PA NE CH PA NE CH PA 

 Aprendizagem 
Profissional  

         
393  

      
1.600  

      
8.599  

           
91  

         
740  

      
2.793  

         
484  

      
2.340  

      
11.392  

 Qualificação Pro-
fissional  

         
225  

      
3.050  

      
9.652  

      
1.753  

    
23.339  

    
42.334  

      
1.978  

    
26.389  

      
51.986  

Aperfeiç. Profis-
sional  

           
33  

         
264  

         
423  

           
13  

         
884  

         
356  

           
46  

      
1.148  

           
779  

Graduação Aca-
dêmica  

            
-   

            
-   

            
-   

            
-   

            
-   

            
-   

            
-   

            
-   

              
-   

Graduação Tecno-
lógica  

            
-   

            
-   

            
-   

            
-   

            
-   

            
-   

            
-   

            
-   

              
-   

 Pós-graduação  
         

120  
      

2.146  
      

4.449  
             

3  
           

60  
         

133  
         

123  
      

2.206  
        

4.582  

 TOTAL  
         

771  
      

7.060  
    

23.123  
      

1.860  
    

25.023  
    

45.616  
      

2.631  
    

32.083  
      

68.739  
 

PROMOÇÃO SOCIAL  

  
PROJETOS 

CENTRALIZADOS 
PROJETOS 

DESCENTRALIZADOS 
PROJETOS TOTAIS 

 Natureza   NE CH PA NE CH PA NE CH PA 

 Educação  
71  

      
1.031  

      
5.286  154  

      
1.544  

      
4.579  225  

      
2.575  

        
9.865  

 Saúde  
-   

            
-   

            
-   95  

         
365  

      
8.892  95  

         
365  

        
8.892  

 Cultura  
20  

           
55  

      
2.712  2  

           
20  

           
31  22  

           
75  

        
2.743  

Integração Social  
6  

           
62  

      
2.470  58  

         
367  

      
5.065  64  

         
429  

        
7.535  

Geração de Renda  
-   

            
-   

            
-   297  

      
4.426  

      
4.225  297  

      
4.426  

        
4.225  

Meio Ambiente  
-   

            
-   

          
-   6  

           
70  

         
333  6  

           
70  

           
333  

 TOTAL  
97  

      
1.148  

    
10.468  612  

      
6.792  

    
23.125  709  

      
7.940  

      
33.593  

 TOTAL 
GERAL  868  

     
8.208  

  
33.591  2.472  

  
31.815  

  
68.741  3.340  

  
40.023  

  
102.332  

Legenda: NE – Número de Eventos       CH – Carga Horária        PA – Participações 
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F) ATUAÇÃO DO 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 âm-

bito do plano de ação anual, por meio da emissão de pareceres em conformidade com a legis-

lação e normas vigentes. Está composto pelos seguintes membros: Superintendente do Sesco-

op/PR, Gerente de Desenvolvimento Humano, Gerente de Desenvolvimento e Autogestão, 

Assessoria Jurídica e Coordenador Administrativo-Financeiro. 

Em 2009 o Comitê de Análise de Projetos realizou 45 reuniões e deliberou sobre 1.302 

projetos, conforme demonstrado no quadro abaixo, comparativamente com os anos anteriores. 

Tabela 10: Comparativo do número de reuniões, projetos analisados e aprovados pelo 
Comitê de Análise de Projetos. 

Item 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Projetos Analisados 334 348 528 646 967 1.055 1.063 1.302 

Projetos Aprovados 332 341 526 642 961 1.047 1.055 1.295 

Projetos Negados 2 7 2 4 6 8 8 7 

Nº. de Reuniões 34 36 36 42 44 44 46 45 

 Na tabela acima podemos observar que o número de projetos analisados pelo co-
mitê em 2009, superou em 22% o exercício anterior. 

 

G) PRINCIPAIS INSTITUIÇÕES PARCEIRAS DO SESCOOP/PR  

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 en-
sino que detivessem expertise no tema proposto. Assim, durante o ano de 2009, foram rea-
lizadas parcerias com as seguintes instituições: 

� ISAE/FGV – Fundação Getúlio Vargas através do Instituto Superior de Adminis-
tração e Economia – MBA’s;  

� PUCPR – Pontifícia Universidade Católica do Paraná – Pós-graduações; 
� 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; 
� SEBRAE – Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas; 
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� FADEP – Faculdade de Pato Branco – Pós-graduações; 
� UFRRJ – FAPUR - Fundação De Apoio À Pesquisa Científica E Tecnológica Da 

Universidade Federal Rural Do Rio De Janeiro - Curso de Aperfeiçoamento na Cul-
tura da cana-de-açúcar; 

� MAPA – Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento; 
� CLASPAR - Empresa Paranaense de Classificação de Produtos; 
� EMBRAPA – Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária; 
� IAPAR - Instituto Agronômico do Paraná; 
� EMATER – Empresa Paranaense da Assistência Técnica e Extensão Rural; 
� ÚNICA – União de Ensino Superior de Cafelândia – Programa Jovem Aprendiz; 
� FACEMED – Faculdade Educacional de Medianeira – Programa Jovem Aprendiz; 
� UESPAR – União de Ensino Superior do Paraná Ltda – Programa Jovem Apren-

diz; 
� ISEPE RONDON – União Rondonense de Ensino e Cultura Ltda – Programa Jo-

vem Aprendiz; 
� PUC/NOBEL – Centro de Ensino Nobel – Programa Jovem Aprendiz; 
� FAFIMAN – Fundação Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Mandaguari - 

Programa Jovem Aprendiz; 
 

 

H) METAS E INDICADORES QUALITATIVOS E QUANTITATIVOS  PARA 
AVALIAR O DESEMPENHO DA GESTÃO 

Para uma melhor avaliação de desempenho e dos resultados alcançados em 2009, 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 e-

ventos, 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 pro-

moção social, previstos e realizados, no que diz respeito a eventos, participações, car-

ga horária e investimentos, além de comparar a carga horária por evento e as partici-

pações por evento. 
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d) Indicadores de efetividade – tem por objetivo calcular o percentual de evolução dos 

resultados das avaliações dos eventos de capacitação profissional e de promoção soci-

al. Mede a evolução do conhecimento dos participantes de treinamentos proporciona-

dos pelo Sescoop/PR.  

 

Os números apresentados na seqüência originam os indicadores descritos acima.  

� Número de eventos realizados: no exercício de 2009, foram realizados 

3.340 eventos sendo 2.631 em Formação Profissional e 709 ações de Pro-

moção Social. 

�  Número de participações nos eventos: de janeiro a dezembro de 2009 

participaram dos eventos 102.332 cooperativistas. Deste total, 68.739 pes-

soas participaram de eventos de Formação Profissional e 33.593 pessoas em 

eventos de Promoção Social. 

� Carga horária total: a carga horária é um indicador importante na avalia-

ção do Sescoop/PR, pois destaca o esforço realizado no sentido de melhor 

formar, capacitar e promover as pessoas. A carga horária apresentada se re-

fere à duração do evento, sem levar em consideração as participações. Fo-

ram 40.023 horas/aula ou atividades realizadas nos 3.340 eventos, sendo 

7.940 horas aplicadas nas ações de Promoção Social e 32.083 horas aplica-

das nas ações de Formação Profissional dos eventos centralizados e descen-

tralizados.  

� Recursos financeiros: os recursos aplicados no ano de 2009 totalizaram R$ 

10.358.544,00, sendo R$ 1.749.040,00 em ações de Promoção Social e R$ 

8.609.504,00 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, divulga-

ção, alimentação, hospedagem, além das despesas administrativas e com 

pessoal da equipe da gerência de desenvolvimento humano. 
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H.1)  Indicadores de Desempenho de Gestão do Desenvolvimento Humano 
 
1) Número de Eventos 

Gráfico 9: A evolução do número de eventos totais realizados pelo Sescoop/PR. 
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O ano de 2009, comparado com 2008, teve um crescimento 13%. Essa evolução se 
deve basicamente ao aumento na disponibilidade de recursos financeiros, demonstrado no 
gráfico 12. 

 

2) Número de Participações 

Gráfico 10: A evolução do número de participações totais nos eventos realizados pelo 
Sescoop/PR. 
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Comparando com o ano anterior, o número de participações, conforme demonstra-
do no gráfico acima, não teve um aumento significativo. A evolução foi de 2%.  
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3) Carga Horária 

Gráfico 11: A evolução da carga horária total nos eventos realizados pelo Sesc
op/PR. 
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De todos os indicadores, esse é o que mede o tempo de duração das ações de treiname
to, ou seja, o tempo disponibilizado para participação efetiva nas ações promovidas pelo Se
coop/PR. Em 2009, conforme demonstrado no gráfico acima, tivemos um crescimento de 7% 
na carga horária, se compararmos com o exercício de 2008. 

 
4) Investimentos Realizados

Gráfico 13: Mede a evolução dos investimentos realizados pelo Sescoop/PR em tre
namentos. 
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evolução da carga horária total nos eventos realizados pelo Sesc

Ano 
2002

Ano 
2003

Ano 
2004

Ano 
2005

Ano 
2006

Ano 
2007

Ano 
2008

16.231 17.484 18.743 20.729 31.113 38.24237.286

Horas/aula

De todos os indicadores, esse é o que mede o tempo de duração das ações de treiname
to, ou seja, o tempo disponibilizado para participação efetiva nas ações promovidas pelo Se
coop/PR. Em 2009, conforme demonstrado no gráfico acima, tivemos um crescimento de 7% 
na carga horária, se compararmos com o exercício de 2008.  

Realizados 

Mede a evolução dos investimentos realizados pelo Sescoop/PR em tre

Ano 2004 Ano 2005 Ano 2006 Ano 2007 Ano 2008

3.216.978 4.281.583 6.687.133 7.895.6867.964.572

Comparativo dos investimentos em treinamento - r$
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evolução da carga horária total nos eventos realizados pelo Sesco-

Ano 
2008

Ano 
2009

37.286 40.023

 

De todos os indicadores, esse é o que mede o tempo de duração das ações de treinamen-
to, ou seja, o tempo disponibilizado para participação efetiva nas ações promovidas pelo Ses-
coop/PR. Em 2009, conforme demonstrado no gráfico acima, tivemos um crescimento de 7% 

Mede a evolução dos investimentos realizados pelo Sescoop/PR em trei-

 

Ano 2008 Ano 2009

7.964.572 10.358.544
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O Sescoop/PR teve um acréscimo substancial no montante de recursos financeiros apli-

cados em treinamentos, na ordem de 30%, se comparado com o exercício de 2008. Esse au-

mento possibilitou ampliar as ações junto ao público beneficiário, influenciando diretamente 

nos demais indicadores.  

 
 

H.2) Indicadores de Eficiência do Desenvolvimento Humano 

 

a) Investimento médio por participante 

Por meio desse indicador se calcula o valor médio investido por participante em eventos 

de formação profissional, promoção social e total. O resultado é obtido por meio da divisão do 

investimento total pelo total de participantes nas ações analisadas. 

Gráfico 13: Investimento médio por participante, medido em reais (R$). Análise 

comparativa entre o previsto e o realizado em 2009. 
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Analisando o gráfico acima, observamos uma diferença entre o previsto e o realizado. 

Mesmo tendo crescido 30% no volume de recursos aplicados (gráfico 12) e apenas 2% no 

aumento do público (gráfico 10) conseguimos reduzir o investimento médio previsto por par-

ticipante. Houve, portanto uma otimização dos recursos financeiros.  

 
b) Investimento médio por evento 

Por meio desse indicador se calcula o valor médio por evento investido nas ações de ca-

pacitação profissional, promoção social e total. O resultado é obtido por meio da divisão do 

investimento total pelo total de eventos nas ações analisadas. 
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Gráfico 14: Investimento médio por evento, medido em reais (R$). Análise compara-
tiva entre o previsto e o realizado em 2009. 
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Assim como no gráfico anterior, os valores expressos em reais por esse indicador apre-
sentam uma situação semelhante, ou seja, um valor realizado menor do que o previsto. Mes-
mo tendo crescido 30% no volume de recursos aplicados (gráfico 12) e 13% no número de 
eventos (gráfico 9) conseguimos reduzir o investimento médio previsto por evento. Houve, 
portanto, também neste indicador uma otimização dos recursos financeiros.   

 

c) Investimento médio por hora/aula 

Por meio desse indicador se calcula o custo da hora/aula nas ações de capacitação pro-
fissional, promoção social e total por evento. O resultado é obtido por meio da divisão do in-
vestimento total pelo total de eventos nas ações analisadas. 

Gráfico 15: Investimento médio por hora/aula, medido em reais (R$). Análise compa-
rativa entre o previsto e o realizado em 2009. 
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Também nesse indicador observamos que foram gastos menos recursos que o previsto. 
Mesmo tendo crescido 30% no volume de recursos aplicados (gráfico 12) e 7% na carga horá-
ria (gráfico 11) conseguimos reduzir o custo da hora aula. Fruto de negociações com fornece-
dores. Houve, portanto, também neste indicador uma otimização dos recursos financeiros.  

 

H.3) Indicadores de Eficácia do Desenvolvimento Humano 

 

a) Média de horas/aula por evento 

Por meio desse indicador se calcula o número médio de horas/aula nas ações de capaci-
tação profissional, promoção social e total por evento. O resultado é obtido por meio da divi-
são do total de horas/aula pelo total de eventos nas ações analisadas. 

Gráfico 16: Média de horas/aula por evento. Análise comparativa entre o previsto e o 
realizado em 2009. 
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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 cooperati-
va para atender necessidades pontuais. Aumentou o número de encontros tecnológicos e de 
palestras especialmente na área de promoção social, refletindo diretamente nesse indicador. É 
sabido que esse tipo de evento tem carga horária reduzida. 

 
 

b) Média de participações por evento 

Por meio desse indicador se calcula o número médio de participações nas ações de ca-
pacitação 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. 
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Gráfico 17: Média de participações por evento. Análise comparativa entre o previsto e 
o realizado em 2009. 
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No gráfico acima observamos uma média um pouco superior à prevista. Está diretamen-
te ligado ao aumento de participações entre o previsto e o realizado, demonstrado no gráfico 
19. Tecnicamente esse é o número adequado para trabalharmos em programas de treinamento. 

 
c) 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 ana-
lisadas. 

 

Gráfico 18: Eventos previstos e realizados de formação profissional e promoção social.  
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Conforme demonstrado no gráfico acima, cumprimos as metas em 93,17%. Um dos f

tores mais relevantes para isso foi a

precaução, foram cancelados muitos eventos, principalmente na área de Formação Profissi

nal que ocorrem em ambiente fechado.

 

d) Participações previstas e realizadas

Por meio desse indicador se calcula 

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 pr

vistas nas ações analisadas.

 

 Gráfico 19: Participações previstas e realizadas
promoção social. 
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los mesmos motivos já citados no indicador anterior.  A 
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Profissional que ocorrem em ambiente fechado.
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Conforme demonstrado no gráfico acima, cumprimos as metas em 93,17%. Um dos f

tores mais relevantes para isso foi a incidência da gripe H1N1 no Estado do Paraná, onde, por 

precaução, foram cancelados muitos eventos, principalmente na área de Formação Profissi

nal que ocorrem em ambiente fechado. 

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 pr

nalisadas. 

Participações previstas e realizadas nos eventos formação profissional e 

As participações nos eventos realizados pelo Sescoop/PR não alcançaram as metas p

los mesmos motivos já citados no indicador anterior.  A incidência da gripe H1N1 no Estado 

do Paraná provocou o cancelamento de muitos eventos, principalmente na área de Formação 

Profissional que ocorrem em ambiente fechado. 

Promoção 
Social

Formação 
Profissional

Total

31.253 75.450 106.703 

33.593 68.739 102.332 

107,49% 91,11% 95,90%

Participações Previstas e Realizadas
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Conforme demonstrado no gráfico acima, cumprimos as metas em 93,17%. Um dos fa-

incidência da gripe H1N1 no Estado do Paraná, onde, por 

precaução, foram cancelados muitos eventos, principalmente na área de Formação Profissio-

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 pre-

nos eventos formação profissional e 

 

As participações nos eventos realizados pelo Sescoop/PR não alcançaram as metas pe-

incidência da gripe H1N1 no Estado 

do Paraná provocou o cancelamento de muitos eventos, principalmente na área de Formação 
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e) 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 obti-

do por meio da divisão do total de horas/aula efetivas pelo total de horas/aula previstas nas 

ações analisadas. 

 

Gráfico 20: Carga horária prevista e realizada. 

-

10.000 

20.000 

30.000 

40.000 

50.000 

Promoção 
Social

Formação 
Profissional

Total

Previsto 8.727 36.546 45.273 

Realizado 7.940 32.083 40.023 

Índice % 90,98% 87,79% 88,40%

Carga Horária Prevista e Realizada

 

No gráfico acima observamos um índice de 88,40% da meta alcançada. Assim como 

nos indicadores anteriores o cancelamento de eventos foi o principal fator para não alcançar-

mos essa meta.  

 

 

f) Investimentos previstos e realizados 

Por meio desse indicador se calcula o investimento total realizado em relação ao previs-

to 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. 
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Gráfico 21: Investimentos previstos e realizados. 
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O índice dos investimentos aplicados pelo Sescoop/PR foi o maior até o momento. Con-
forme demonstrado no gráfico 12, tivemos um crescimento de 30% em 2009 no total dos re-
cursos aplicados, se comparado com o exercício de 2008. A aplicação só não foi maior em 
função do expressivo número de eventos cancelados devido a incidência da gripe H1N1 no 
Estado do Paraná, principalmente na área de Formação Profissional que ocorrem em ambiente 
fechado. 

 

 

H.4)  Indicadores de Efetividade do Desenvolvimento Humano 

 

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 de-

terminado período de tempo. Visa verificar a aplicação de novos conceitos na rotina de traba-

lho, maior rapidez na execução de novas tarefas, melhoria na qualidade do trabalho, além da 

redução do retrabalho. 

Seguindo orientação do Sescoop Nacional, os indicadores de efetividade devem ser ob-

tidos mediante a aplicação de questionário específico junto aos participantes e cooperativas 

atendidas nos eventos de formação profissional e promoção social e visam calcular o percen-

tual de evolução dos resultados das avaliações dos eventos. 

Para se obter os resultados dos indicadores de efetividade das ações de formação profis-

sional e promoção social relativos ao ano de 2009, foram aplicados questionários específicos 
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junto aos participantes e cooperativas atendidas. Do total de 1.302, foram avaliados 204 proje-

tos, sendo 181 de formação profissional e 23 de promoção social. 

Os índices para capacitação profissional e promoção social foram obtidos a partir da a-

plicação 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 

 

Tabela 11: Apresenta questionário aplicado nas ações de formação profissional 
QUESTÕES  

1a. Desempenho profissional dos participantes antes dos eventos de formação 

profissional 

a)  

1b. Desempenho profissional dos participantes depois dos eventos de formação 

profissional 

(b) (c) 

2a. Desempenho nas relações interpessoais dos participantes antes dos eventos 

de formação profissional 

(a)  

2b. Desempenho nas relações interpessoais dos participantes depois dos eventos 

de formação profissional 

(b) (c) 

3a. Conhecimento de cooperativismo e de cooperativas antes dos eventos de 

formação profissional 

(a)  

3b. Conhecimento de cooperativismo e de cooperativas depois dos eventos de 

formação profissional 

(b) (c) 

4a. Qualidade gerencial das cooperativas antes dos eventos de formação profis-

sional 

(a)  

4b. Qualidade gerencial das cooperativas depois dos eventos de formação pro-

fissional 

(b) (c) 

5. Grau de contribuição para a melhoria da profissionalização das cooperativas 

com os eventos de formação profissional 

(a)  

6. Grau de satisfação geral com os eventos de formação profissional (a)  
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Tabela 12: Apresenta questionário aplicado nas ações de promoção social 

QUESTÕES  

1a. Desempenho nas relações sociais dos participantes antes dos eventos de 

promoção social 

(a)  

1b. Desempenho nas relações sociais dos participantes depois dos eventos de 

promoção social 

(b) (c) 

2a. Conhecimento de cooperativismo e de cooperativas antes dos eventos de 

promoção social 

(a)  

2b. Conhecimento de cooperativismo e de cooperativas depois dos eventos de 

promoção social 

(b) (c) 

3a. Grau de satisfação geral com os eventos de promoção social a)  

Os questionários foram respondidos pelos participantes nos eventos e também pelo ges-

tor da cooperativa. O participante e o gestor foram avaliados separadamente.  

 
a) Indicadores de efetividade dos eventos de formação profissional 

Avaliam os resultados dos eventos de formação profissional a partir do cálculo do per-

centual de evolução desses resultados. Demonstram o grau de contribuição dos eventos do 

Sescoop/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 de-

monstramos as notas (de 1 a 10) atribuídas às questões avaliadas. 

Tabela 13: Avaliação dos resultados dos eventos de capacitação profissional por parte 
dos participantes e dos gestores 

Item Nome do indicador 
Avaliação do  
Participante 

Avaliação do  
Gestor 

1ab. Evolução do desempenho profissional 21,77% 20,41% 
2ab. Evolução do desempenho relacional 16,91% 14,58% 
3ab. Evolução do conhecimento cooperativista 17,95% 11,39% 
4ab. Evolução da qualidade gerencial 12,87% 11,03% 
5a. Grau de contribuição para a melhoria da profissionalização 8,85 8,98 
6a. Grau de satisfação geral com os eventos 9,04 9,01 

Analisando a tabela acima, podemos afirmar que os eventos de Sescoop/PR contribuí-

ram para a melhoria do desempenho profissional, relacional, qualidade gerencial e do conhe-

cimento cooperativista junto às cooperativas. E que existe um grau de satisfação geral com 
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relação aos eventos de formação profissional organizados pelo Sescoop/PR, tanto por parte do 

participante, quanto pelo gestor. 

 

b) 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 Sesco-

op/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 demonstra-

mos as notas atribuídas à questão avaliada. 

 

Tabela 14: Avaliação dos resultados dos eventos de promoção social por parte dos par-
ticipantes e dos gestores 

 

Item Nome do indicador 
Avaliação do  
Participante 

Avaliação do  
Gestor 

1ab. Evolução do desempenho nas relações sociais 29,55% 28,46% 
2ab. Evolução do conhecimento cooperativista 31,74% 29,48% 
3a. Grau de satisfação geral com os eventos 9,13 8,97 

Analisando a tabela acima, podemos afirmar que os eventos do Sescoop/PR contribuí-

ram 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. 

 
c) 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 formação profissional promovidos pelo Ses-

coop/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 fecha-

mento do processo. 
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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 2.623 eventos de formação profissional, do total de 2.631, e 696 even-

tos de promoção social do total de 709. Ou seja, dos 3.340 eventos, apenas 21 não foram ava-

liados, 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.  

 

Tabela 15: Média aritmética de todos os eventos de Formação Profissional e Promoção 
Social no ano de 2009. 

Área de Atuação Nota Média de todos os Eventos 
Formação Profissional Cooperativista 9,02 
Promoção Social 9,12 

Esses indicadores demonstram o grau de satisfação das pessoas que participaram dos 

treinamentos e ações realizadas e promovidas pelo Sescoop/PR.  

Gráfico 22: Indicadores de satisfação dos clientes nos eventos de formação profissional. 
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Gráfico 23: Indicadores de satisfação dos clientes nos eventos de promoção social. 

                                     

Regular: 0

Bom: 35,63%

Excelente: 
64,37%

Promoção Social

 

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 da Gerência de De-

senvolvimento 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 informática, mantidos e assistidos pela coordenadoria de TI – tecnologia da informação do 

Sescoop/Pr. 
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3.2.7 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: José Roberto Ricken 

Responsável pelo pro-
grama no âmbito da UJ 

Gerson José Lauermann 

Beneficiários: Empregados, cooperados, dirigentes e familiares das cooperativas contribuintes. 

Ação:  8979 – Monitoramento, Supervisão, Auditoria e Controle de Cooperativas 

META  PREVISÃO – R$ EXECUÇÃO – R$ EXECUÇÃO/PREVISÃO %  

Financeira 1.558.436,00 1.127.648,39 72,36% 

Consultoria Especializada 1.350.000,00 0,00 0,00% 

Física  493 517 104,9% 

Principais atividades realizadas na Gerência de Desenvolvimento e Autogestão 

a) Novas cooperativas – Orientação para constituição e registro  

A orientação e o acompanhamento na constituição de novas cooperativas é ação pre-

ventiva de monitoramento. Para projetar o sucesso dos novos empreendimentos, o Sesco-

op/PR baseia a orientação nos quatro pilares de sustentação: a necessidade e solução; com-

prometimento dos interessados; viabilidade econômica do negócio e sustentação legal. As 

principais atividades desenvolvidas em 2009 foram: 

� Orientação a 133 grupos/pessoas interessadas na formação de cooperativas, sendo 35 do 

ramo agropecuário, 06 de consumo, 05 de crédito, 05 do habitacional, 01 de infraestrutura, 

25 de produção industrial/artesanal, 02 de saúde, 33 de trabalho, 20 de transporte e 01 outro. 

� Recebimento e encaminhamento de 12 processos de solicitações de registro de coope-

rativas no Sistema Ocepar, resultando em 08 cooperativas aprovadas com registro 

provisório, sendo 04 do ramo agropecuário, 01 do ramo crédito e 03 do ramo transpor-

te. 

� Encaminhamento de 08 processos de cancelamento de registro de cooperativas na O-

cepar, tendo sido aprovado o cancelamento de 03 cooperativas agropecuárias, 01 de 

produção, 01 de transporte, 01 de trabalho e 02 de crédito. 

� Realização de 06 palestras sobre cooperativismo e constituição e estruturação de novas 

cooperativas.  
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� Orientações (28) para pequenas e novas cooperativas sobre assuntos diversos: rea-

lização de assembléias, eleições, livros obrigatórios, conselhos de administração e 

fiscal, dissolução, registro de transportadores, alterações estatutárias, entre outros. 

� Participação no I Seminário Nacional de Gênero, Cooperativismo e Associativis-

mo, promoção do Denacoop, em Brasília. 

b) Informação, Publicações e Biblioteca 

� Publicações: 

� Cooperativas agropecuárias do Paraná – produtos e serviços, catálogo trilingue: edi-

ção português, espanhol, inglês. Impressão de 1.500 exemplares. 

� Relatório de Atividades 2008 e Plano de Ação 2009. Impressão de 300 exemplares. 

� Atualização e disponibilização eletrônica de 08 palestras sobre Cooperativismo.  

� Representação técnica da Ocepar no COEP/PR, tendo participado de 06 reuniões técnicas.    

� Atualização de informações na página eletrônica da Ocepar. 

� Aquisição de livros novos e assinaturas de periódicos. 

� Registro e preparo bibliográfico de 48 títulos novos para a Biblioteca 

� Atendimento a usuários da biblioteca, com um total de empréstimos de 615 volumes, 
atendimento a 43 pesquisas específicas para elaboração de dissertações, teses e traba-
lhos de conclusão de cursos de pós-graduação. 

� Tradução de 32 páginas de e para língua estrangeira. 

 

c) Assessoria – Tributária, Contábil e Auditoria de Gestão   

a) Assessoria Contábil e Tributaria 

� Atuação voltada ao acompanhamento e rastreamento diário de preposições afetas dire-

ta ou indiretamente ao cooperativismo, através de consultas vias sites da Câmara, Se-

nado, Planalto, Receita Federal, SEFA e outros(CVM, CFC, IBRACON, ANS...), os 

trabalhos compreenderam em: 

a) Em 2009, foram analisados 217 projetos legislativos e 11 medidas provisórias, e-

laboradas 9 emendas ao Projetos Legislativos e Medidas provisórias, e também 

sugeridas 8 alterações de Decretos e Normativos relativos ao ICMS e FAP/SAT. 

b) Realização de 03 reuniões com GAET Grupo de Acompanhamento e Estudos Tri-

butários e  Contábeis, formado por profissionais das cooperativas paranaenses; 

c) Participação em 04 reuniões dos Comitês Contábil/Tributário e Jurídico da OCB 

para tratar de  assuntos relativos a legislação e tributação de cooperativas; 
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d) Participação em 18 reuniões com grupos técnicos e entidades para discussão dos 

impactos e elaboração de sugestões aos Projetos Legislativos e Medidas Provisó-

rias; 

�   Como medida efetiva para a melhoria dos processos contábil e tributário foram reali-

zados seguintes eventos: 

a) 02 Cursos de fechamento de balanço; 

b) 02 Cursos de DIPJ – Declaração de Informações Econômico Fiscais da Pessoa Ju-

rídica; 

c) 01 Curso de atualização em ICMS; 

d) 03 Reuniões com técnicos da Secretaria da Fazenda do Estado do Paraná e com  

contadores sobre o CAD/PRO – Cadastro do Produtor Rural; 

b) Auditoria de Gestão 

Com a finalidade de acompanhar o desempenho do Cooperativismo em todos os as-

pectos relevantes, por meio do conjunto de controles que zelam pela fidedignidade, confiabi-

lidade, 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 cooperati-

vas, os trabalhos compreenderam: 

� Análise 02 processos de cadastramento de auditores independentes, resultando no cre-

denciamento de 02 empresas e de baixa de outras 03 empresas de auditoria; 

� Registro e controle de 239 certificados de participação de conselheiros fiscais de coo-

perativas em treinamentos promovidos pelo Sescoop/PR; 

� Realização de 07 Cursos para Conselheiros Fiscais de Cooperativas; 

� Coordenamos a realização de 01 Curso para Auditores Internos. 

d) 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: 
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� Consolidação do novo sistema de análise e acompanhamento de cooperativas denomi-

nado de AutoGestão- Sistema de Análise e Monitoramento das Cooperativas do Para-

ná em substituição ao SAAC – Sistema de Análise e Acompanhamento de Cooperati-

vas. O Novo sistema atende as especificidades de cada ramo do cooperativismo, flexi-

bilidade e adaptabilidade são as principais características do sistema que via WEB 

permite aos usuários a configuração de acordo com as necessidades de cada cooperati-

va. As ações diretamente ligadas ao sistema foram as seguintes: 

a)  Emissão de 142 acionamentos de garantia de incorreções do sistema AG;  

b) Homologação e publicação de 04 versões do sistema AG; 

c) Atualização de dados das cooperativas sem infra-estrutura para uso local do siste-

ma; 

d) 128 orientações de funcionamento do sistema de forma individualizadas. 

� Visitas técnicas para acompanhamento da gestão com ênfase na operacionalização do 

novo sistema. Foram realizadas 128 visitas às cooperativas, abrangendo todos os ra-

mos do cooperativismo. 

� Como apoio ao desenvolvimento da gestão cooperativa também coordenamos diversos 

eventos de capacitação e atualização profissional dos quais destacamos: 

a) 03 Fórum de Dirigentes de cooperativas de transporte; 

b) 03 Fórum financeiro e de mercado; 

c) 02 Fórum de profissionais de contabilidade; 

�  Elaboração de 08 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 cooperati-

vas; 

c) Elaboração de um levantamento da situação econômico-financeira; 

d) Orientação ao sistema de custos de cooperativa; 

e) Elaboração de projeto para pleito de recursos do PROCAP-AGRO 

�  Participações em eventos: 

a) Participação em 7 assembléias de cooperativas agropecuárias; 

b) Participação em 45 reuniões do comitê de análise de projetos; 

c) Participação em 4 reuniões de núcleo em junho e novembro de 2007; 
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d) Participação no Curso de Formação de Executivos e intercambio internacional no 

Canadá e Estados Unidos; 

e) 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 re-

gularização de documentos, na organização dos processos administrativos e de controle. As 

principais atividades realizadas foram: 

� Realização de 66 visitas técnicas nas pequenas cooperativas com ênfase na operacionaliza-

ção do novo Sistema AutoGestão; 

� Orientação a 66 cooperativas sobre o Sistema AutoGestão; 

� Realização de 12 análises de projetos/estudos de viabilidade; 

� Realização de 02 análises de estatutos e atas de cooperativas; 

� Implantação em 03 Cooperativas do Sistema Integrado de Gestão; 

� Realização de 06 reuniões de acompanhamento do sistema integrado de gestão; 

� Notificação de 01 cooperativas não registradas; 

� Visita de verificação em 01 cooperativas não registradas; 

� Participação em 06 AGOs de cooperativas; 

� Participação na Reunião do Conselho deliberativo nacional do ramo transportes. 

Avaliação crítica dos resultados  

Para a elaboração dos indicadores de gestão, da Gerência de Desenvolvimento e Auto-

gestão, mais especificamente nas ações vinculadas aos objetivos estratégicos: Constituição e 

registro, Informação, Publicação e Biblioteca, Acompanhamento e Desenvolvimento da Ges-

tão, 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, efici-

ência e da efetividade dos recursos aplicados nas ações de monitoramento. Entre os indicado-

res 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);  
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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. 

 

A) Indicadores de Desempenho de Gestão do Desenvolvimento e Autogestão 

A.1) 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 

  
Tabela 16: Comparativo do cálculo médio investido em Monitoramento por evento 

Itens 2008 2009 
Investimento total – R$ 855.201,77 1.127.648,39 
Total de eventos 404 517 
Valor médio investido – R$ 2.116,84 2.181,14 

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

 

A.2) 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 

 
Tabela 17: Comparativo do cálculo em percentual do investimento total realizado em relação 
ao previsto em eventos de monitoramento 
Itens 2008 2009 
Investimento total realizado – R$ 855.201,77 1.127.648,39 
Investimento total previsto – R$ 2.083.128,00 2.908.436,00 
(%) Percentual de realização  41,1% 38,8% 

Responsável pelo cálculo/medição: Gerson José Lauermann / João Gogola Neto 
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Para o indicador de eficácia cabe ressaltar que existia a previsão da contratação de 

consultorias especializadas para trabalhos específicos nas cooperativas, onde o valor previsto 

era de R$ 1.350.000,00 (hum milhão e trezentos e cinquenta mil reais), acontece que não fo-

ram liberadas as operações do Programa de Capitalização de Cooperativas Agropecuárias 

(Procap-Agro), decidiu-se de forma consensual entre a gerência e diretoria da casa, que esta 

atividade não seria realizada no exercício de 2009, e portanto esta situação teve impacto direto 

no percentual de execução orçamentária, se desconsiderarmos  este fato o percentual de eficá-

cia do departamento salta para 72,36%. 

 

A.3) Indicador de Eficácia – Ajustado (Investimento nos eventos de Monitoramento) 

Tabela 18: Comparativo do cálculo ajustado em investimento nos eventos de monitoramento 
Itens 2008 2009 
Investimento total realizado – R$ 855.201,77 1.127.648,39 
Investimento total previsto – R$ 2.083.128,00 1.558.436,00 
(%) Percentual de realização  41,1% 72,4% 

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

 

Nome: Eventos realizados em Monitoramento. 

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

ventos de monitoramento, indicador de eficácia. 

 

Fórmula:           Total de eventos em monitoramento 
Total de eventos previstos em monitoramento 

Tabela 19: Comparativo do cálculo em percentual de eventos realizados em relação ao pre-
vistos em eventos de monitoramento 
Itens 2008 2009 
Total de eventos realizados 404 517 

Total de eventos previstos 377 493 

(%) Percentual de realização 109,2% 109,5% 

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

 

A.4) Indicadores de efetividade 

Os indicadores de efetividade foram obtidos mediante aplicação de questionário espe-

cífico junto às cooperativas atendidas em eventos de monitoramento. A amostragem foi de 
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aproximadamente 11% 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 monitora-

mento, 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 

Tabela 20: Apresenta resultado do questionário de evolução dos resultados dos eventos de 
monitoramento 
      

 Questões 2008 2009 

 1.a Qualidade gerencial das cooperativas 
antes dos eventos de monitoramento 

a a 
 8,80 8,77 

 1.b Qualidade gerencial das cooperativas 
depois dos eventos de monitoramento 

b c b c 

 9,00 2,66% 9,00 2,58% 

 2. Grau de contribuição para a melhoria da 
gestão das cooperativas com os eventos de 
monitoramento 

a a 

 7,0 8,9 

 
3. Grau de satisfação geral com os eventos 
de monitoramento 

a a 

 8,5 8,7 

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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B) Metas físicas e financeiras realizadas na Gerência de Desenvolvimento e Monitora-
mento 

A tabela 21: Quadro comparativo de metas físicas e financeiras realizadas em 2008 e 2009 

GERÊNCIA DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO Eventos 2008 Eventos 2009 

GDA Área/Atividade Previsto Realizado Previsto Realizado 

  1. Apoio e Orientação na Constituição de Cooperativas 
         

192  
          

192  
        

130  
          

145  

1 Orientação para Constituição de cooperativas 
          

182  
           

182  
         

120  
           

133  

2 Parcerias com Instit. relacionadas com a estruturação de novas Coop. 
            -   

             
-    

           
-    

               
1  

3 Análise de processos para Registro de cooperativas na Ocepar/OCB 
            

10  
             

10  
           

10  
             

11  
           

  2. Informação, Publicação e Biblioteca 
           

10  
            

10  
            
5  

              
7  

4 Atualização de Acervo 
              
1  

               
1  

             
1  

               
1  

5 
Aquisição e Preparação Técnica de Periódicos Nacionais e Internacio-
nais 

              
1  

               
1  

             
1  

               
1  

6 Produção de Vídeo  
              
1  

               
1  

             
1  

               
1  

7 Elaboração de Publicações  
              
6  

               
6  

             
2  

               
3  

8 Coleta e Disponibilização de Palestras sobre Cooperativismo 
              
1  

               
1  

           
-    

               
1  

           

  3. Auditoria de Gestão 
           

17  
            

17  
          

13  
            

11  

9 Cadastro de Auditores Independente 
              
3  

               
3  

             
3  

               
1  

10 Acompanhamento da Atuação dos Auditores Independentes 
              
1  

               
1  

             
1  

               
1  

11 Acompanhamento da Atuação dos Auditores Internos 
              
1  

               
1  

             
1  

               
1  

12 Orientação Contábil e Tributária 
              
1  

               
1  

             
1  

               
1  

13 Coordenação do Fórum de Contadores 
              
2  

               
2  

             
1  

               
1  

14 Coordenação do Fórum de Auditores Internos ou Curso 
              
1  

               
1  

             
1  

               
1  

15 Coordenação de Curso sobre Tributação 
              
2  

               
2  

             
2  

               
2  

16 Coordenação do Curso de Fechamento de Balanço 
              
2  

               
2  

             
2  

               
2  

17 Consultoria e Assessoria Técnica (via e-mail, telefone,presencial,etc..) 
              
4  

               
4  

             
1  

               
1  

 

Continua... 
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GERÊNCIA DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO Eventos 2008 Eventos 2009 

GDA Área/Atividade Previsto Realizado Previsto Realizado 

  4. Acompanhamento e Desenvolvimento da Gestão            28              59          237           258  

18 Visitas Técnicas às Cooperativas              10               35       62        62  

19 Realizar ajustes correção sistema AG (Acionamentos de Garantia)              -                -      130      142  

20 Atualização dados – Sistema AG               1                 1              1               1  

21 Formação de Cenários (base AG)               1                 1              4               4  

22 Assistência ao Sistema AG               1                 1              1               1  

23 Coordenação do Fórum Financeiro               2                 2              3               3  

24 Coordenação do Curso - Conselho Fiscal (Agropecuárias e Saúde)               8                 8              5               7  

25 Viagem Técnica de Aperfeiçoamento em Autogestão             -                -               1               1  

26 Participação em AGO's               5                 5              6             13  

27 Coordenação de Cursos/Seminários             -                  2            16             16  

28 Trabalhos especiais, Consultoria e Participação             -                  4              5               8  

29 Contratar consultoria especializada             -                -    3               -   

  5. Procoope          130            126          108  96  

30 Visitas Técnicas em Cooperativas de Pequeno Porte              95               95            80             66  

31 Apresentação de relatórios e gráficos AG em cooperativas             10                 2              1               1  

32 
Estudo de Viabilidade de Novas Cooperativas/parecer para regis-
tro 

              6                 7           10            11  

33 Coordenação de Palestras sobre Cooperativismo               3                 3              4               6  

34 Pesquisa das Cooperativas não Registradas               1                 1             1               1  

35 Elaboração de Relatórios de Diagnóstico - SAAC             10               10              1               -   

36 
Coordenação do Ecopeagri-Encontro Estadual das Coop. Colégios 
Agríc. 

              1                 1             -                -   

37 Pré-analise de estatutos e atas             -                  4              8               8  

38 Viabilizar sistema de gestão para pequenas cooperativas               4                 3  
             

3  
               

3  

  Total          377            404          493           517  
            

  Investimento PREVISTO REALIZADO 

  Investimento Total em eventos de Monitoramento - 2008            2.083.128,00                855.201,77  

  Investimento Total em eventos de Monitoramento - 2009            2.908.436,00            1.127.648,39  

  Indicadores 2008 2009 

  1-Eficiência      

  Investimento médio por evento de monitoramento - Previsto                    5.525,54                    5.899,46  

  Investimento médio por evento de monitoramento - Realizado                    2.116,84                    2.181,14  

  2-Eficácia      

  2.1 Investimento nos eventos de monitoramento (percentual de realização) 41,1% 38,8% 

  2.2 Eventos realizados em monitoramento (percentual de realização) 107,2% 104,9% 
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Para a elaboração dos indicadores de gestão, da Gerência de Desenvolvimento e Auto-

gestão, 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 acompanha-

mento 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 efe-

tividade obtivemos como respostas que as cooperativas tiveram uma melhoria de 2,58% em 

sua gestão após os eventos de monitoramento. 

Com relação a aplicação de recursos financeiros, foi alcançado o índice de 72,4%, 

quando desconsideramos o valor orçado para consultorias especializadas, que por decisão 

técnica agregada a baixa demanda das cooperativas não foi realizada, desta forma então de-

monstra-se  que a maior parte dos projetos previstos foram realizados e ainda alguns com va-

lores a menor que o orçado. 

As conquistas que se destacaram para este ano foram: 

A fixação do sistema de AutoGestão como ferramenta principal de trabalho, e fonte o-

ficial de informações e  de ferramenta de tomadas de decisões pelas cooperativas, o qual tam-

bém se tornou referência em outras unidades estaduais, e a continuidade do projeto piloto de 

Sistema Integrado de Gestão que em 2009 encerramos com 6 cooperativas. 

Não foi necessário a adoção de medidas saneadoras pois, os objetivos foram ampla-

mente realizados dentro dos parâmetros estabelecidos na previsão das metas físicas e financei-

ras, levando sempre em conta o contexto das ações de monitoramento (rotina e demanda). 
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3.3 Desempenho Operacional do Sescoop/PR 
 
3.3.1 – Evolução dos gastos gerais – R$ 

DESCRIÇÃO 
ANO 

2007 2008 2009 

1. PASSAGENS 199.122,72 240.336,89 253.256,43 
2. DIÁRIAS E RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM 
VIAGENS (1) 

        
39.746,00 

        
51.084,00 64.427,33 

3. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS      

3.1. Publicidade 28.942,60 44.248,36 52.114,50 

3.2. Vigilância, Limpeza e Conservação 13.740,77 8.294,47 2.219,17 
3.3. Tecnologia da informação (2) 0,00 0,00 0,00 
3.4. Outras terceirizações (3) 0,00 0,00 0,00 
4. CARTÃO DE CRÉDITO CORPORATIVO (5) 0,00 0,00 0,00 

5. SUPRIMENTO DE FUNDOS (4) 0,00 0,00 0,00 

TOTAIS 281.1552,09 343.963,72 372.017,43 

(1) O Sescoop/PR apenas paga diária alimentação. As despesas com viagem utilizam a siste-
mática de adiantamento de viagem mediante prestação de contas. A base legal esta contida na 
Resolução Nº 034 do Sescoop/Pr 27/10/2009, que regulamenta o pagamento de diárias e pas-
sagens 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 2009. 

(4) Não houve a utilização de cartão de crédito corporativo em 2009. 

(5) Não houve despesas realizadas com suprimento de fundos em 2009. 

 

3.3.2. Informações sobre a composição de Recursos Humanos do Sescoop/PR 
Vide Relatório de Gestão página 17, item D. 
 

3.3.3. Reconhecimento de passivos por insuficiência de créditos ou recursos 

Não houve ocorrência no exercício de 2009. 

 

3.3.4. Restos a Pagar de Exercícios Anteriores  

Não se aplica. 

 

3.3.5. Demonstrativo de transferências (recebidas e realizadas) no Exercício  

No período de 2009 não houve transferências (recebidas e realizadas) de recursos mediante 
convênio ou outros instrumentos análogos, sendo que as fontes utilizadas foram custeadas 
pela Entidade. 
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3.3.6. Previdência Complementar Patrocinada 
Não se aplica. 
 
3.3.7. Fluxo financeiro de projetos ou programas financiados com recursos externos 
Não houve recursos aplicados de projetos ou programas financiados com recursos externos. 
 
3.3.8. Renúncia Tributária 
Não aplicável à natureza jurídica do Sescoop/PR. 
 
3.3.9. Declaração sobre a regularidade dos beneficiários diretos de renúncia 
Não se aplica. 
 
3.3.10. Operações de fundos 
Não se aplica. 
 
3.3.11. Despesas com cartão de crédito  
Não se aplica. 
 
3.3.12. Recomendações do Órgão ou Unidade de Controle Interno  
Item A) Não houve recomendações do Órgão ou Unidade de Controle Interno no ano de 2009.  
Item B) Não houve Determinações e recomendações do TCU no exercício de 2009. 
 
3.3.13. Atos de admissão, desligamento, concessão de aposentadoria e pensão praticados 
no exercício  
Informações contidas no item 16. 
 
3.3.14. 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 2009 por parte dos órgãos responsáveis. 
 

3.3.15. Informações sobre a composição de Recursos Humanos  
ATOS QUANTIDADE REGISTRADOS NO SISAC 

Quantidade 
Admissão 01 Não se aplica 
Desligamento 01 Não se aplica 
Aposentadoria 00 Não se aplica 
Pensão 00 Não se aplica 
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Pessoal Categoria 2007 2008 2009 

  Qtde Despesa Qtde Despesa Qtde Despesa 

Próprio CLT 37 2.456.986,72 36 2.261.584,65 36 2.626.653,05 

 Outros 0 0 0 0 0 0,00 

Subtotal Próprio 37 2.456.986,72 36 2.261.584,65 36 2.626.653,05 

 

Terceirizados 

Vigilância/ Lim-
peza 

    Não há 0,00 

 Apoio Adminis-
trativo 

    Não há 0,00 

 Outras Atividades     Não há 0,00 

Subtotal Terceirizados     0 0,00 

Estagiários * Nível Médio     0 0,00 

 Nível Superior  0 02 7.140,00 2 11.504,05 

Subtotal Estagiários 0 0 02 7.140,00 2 11.504,05 

Requisitados (com e sem ônus)     Não há 0,00 

Cedidos (com e sem ônus)     Não há 0,00 

TOTAL  37 2.456.986,72 38 2.268.724,65 38 2.638.157,10 
 

3.3.16. Outras informações consideradas pelos responsáveis como relevantes para a ava-
liação da conformidade e do desempenho da gestão. 

Nada a considerar. 
 

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

 

3.3.18. Declaração do Contador 
DECLARAÇÃO DO CONTADOR 

DECLARAÇÃO PLENA 

Denominação completa (UJ):  Código da UG: 

Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo – SESCOOP/PR 380075 

 

Declaro que os demonstrativos contábeis constantes do Sistema Zeus (Balanços Orçamentário, Financeiro e Pa-

trimonial e a Demonstração das Variações Patrimoniais, previstos na Lei n.º 4.320, de 17 de março de 1964), refletem a 

adequada situação orçamentária, financeira e patrimonial da unidade jurisdicionada que apresenta Relatório de Gestão. 

Estou ciente das responsabilidades civis e profissionais desta declaração. 

Local Curitiba Data 31 de Dezembro de 2009 

Contador Responsável José Ronkoski CRC nº PR 038024/O-5 
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4. DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 

 



-  69  -  

 

RELATORIO DE GESTAO SESCOOP PR 2009.docx                                                                         

 

 

 



-  70  -  

 

RELATORIO DE GESTAO SESCOOP PR 2009.docx                                                                         

 

 

 



-  71  -  

 

RELATORIO DE GESTAO SESCOOP PR 2009.docx                                                                         

 

 

 



-  72  -  

 

RELATORIO DE GESTAO SESCOOP PR 2009.docx                                                                         

 

 

 



-  73  -  

 

RELATORIO DE GESTAO SESCOOP PR 2009.docx                                                                         

 

 

 



-  74  -  

 

RELATORIO DE GESTAO SESCOOP PR 2009.docx                                                                         

 

 

 



-  75  -  

 

RELATORIO DE GESTAO SESCOOP PR 2009.docx                                                                         

 

 

 



-  76  -  

 

RELATORIO DE GESTAO SESCOOP PR 2009.docx                                                                         

 

 

 



-  77  -  

 

RELATORIO DE GESTAO SESCOOP PR 2009.docx                                                                         

 

 

 



-  78  -  

 

RELATORIO DE GESTAO SESCOOP PR 2009.docx                                                                         

 

 

 



-  79  -  

 

RELATORIO DE GESTAO SESCOOP PR 2009.docx                                                                         

 

 

 



-  80  -  

 

RELATORIO DE GESTAO SESCOOP PR 2009.docx                                                                         

 

 

 



-  81  -  

 

RELATORIO DE GESTAO SESCOOP PR 2009.docx                                                                         

 

 

 



-  82  -  

 

RELATORIO DE GESTAO SESCOOP PR 2009.docx                                                                         

 


