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MENSAGEM DO PRESIDENTE

O Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo - SESCOOP entende que o
cooperativismo é uma ferramenta eficiente e eficaz que oferece oportunidades para que cada ser
humano possa mudar a própria vida e em conseqüência, o cenário econômico e social do mundo.
Falar em cooperativismo é tratar de inclusão social, já que este é, na verdade, seu grande
diferencial e porque não dizer vocação. De forma particular, a prática cooperativista desperta o
espírito empreendedor e tem capacidade impar de integrar pessoas ao mercado de trabalho e à
própria sociedade.
No universo do cooperativismo estão homens e mulheres de todas as idades, raças e credos
e, com certeza, as novas gerações, que se unem em grupos de no mínimo 20 pessoas para formar
uma cooperativa que, com recursos individuais, constituirão um capital coletivo, que dará condições
para o desenvolvimento de suas atividades.
Importante destacar que “cooperativa” é uma associação autônoma de pessoas que se unem
voluntariamente, para satisfazer aspirações econômicas, sociais e culturais comuns, por meio da
criação de uma sociedade democrática e coletiva. Baseia-se em valores de ajuda mútua,
solidariedade, democracia e participação. Tradicionalmente, os cooperados acreditam nos calores
éticos de honestidade, responsabilidade social e preocupação pelo seu semelhante.
O cooperativismo paranaense superou as expectativas de crescimento previstas no início de
2011. A crise mundial, que nos primeiros meses do ano poderia afetar seriamente o desempenho do
setor, não se confirmou. Houve um aumento de cerca de 20% na movimentação econômica em
comparação ao ano anterior, o que representou um faturamento de R$ 32 bilhões.
Felizmente o cooperativismo do Paraná vem investindo fortemente na profissionalização,
permitindo a execução de planos estratégicos consistentes, com bom acompanhamento, o que tem
feito a diferença na gestão e controle dos negócios das cooperativas.
As exportações das cooperativas previstas para 2011 eram de US$ 2 bilhões, mas atingiram
US$ 2,2 bilhões, significando crescimento superior a 35% quando comparado à 2010. O setor está
exportando mais de 50 produtos com bom grau de industrialização para mais de 100 países.
Os investimentos realizados superaram R$ 1,1 bilhão, contemplando áreas importantes
como inovação tecnológica, logística, infraestrutura, agroindustrialização, novas agências das
cooperativas de crédito, dentre outras.
As ações de capacitação e treinamento desenvolvidas pelo Sescoop/PR tiveram forte
incremento, fechando o ano com 4.344 eventos realizados para mais de 129 mil pessoas. O foco de
atuação do Sescoop/PR está voltado para capacitar as pessoas que adotaram o cooperativismo como
meio para o desenvolvimento de suas atividades, sejam cooperados, dirigentes, colaboradores,
mulheres ou jovens. O Sescoop/PR aplicou em 2011 mais de R$ 17 milhões em eventos de
capacitação, valor esse 25% superior ao do ano anterior. Para 2012, a meta é continuar investindo
no desenvolvimento humano e chegar a 5.000 eventos, pois acreditamos que esse é o caminho para
a consolidação e o crescimento do cooperativismo paranaense.
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O Sescoop/PR aperfeiçoou as ações da autogestão para conferir mais segurança aos
dirigentes em suas decisões na administração das cooperativas, realizando trabalhos especiais e de
planejamento das atividades, preparando-os para fazer frente à crise pela qual atravessa a economia
mundial.
Cabe ainda destacar o significativo crescimento das cooperativas de crédito que, somente em
2011, tiveram a filiação de mais de 95 mil novos cooperados numa demonstração prática da
democratização do acesso ao crédito para expressivo número de pessoas. No ano, elas atingiram a
cifra de R$ 8,7 bilhões de ativos e responderam por mais de 20% dos financiamentos de custeio
agrícola contratados no Estado.
Na área da saúde, as cooperativas atenderam mais de 1,5 milhão de usuários com a oferta de
serviços de qualidade prestados pelos profissionais cooperados. As ações conjuntas envolvendo a
saúde com os outros ramos do cooperativismo também merecem destaque. Hoje são mais de 150
parcerias no setor que fortalecem a intercooperação.
Está havendo crescimento na área do transporte, ramo que vem se organizando e prestando
relevantes serviços à sociedade. Foram ampliadas as discussões dentro do segmento e em relação às
parcerias com as cooperativas agropecuárias.
As cooperativas que atuam na área educacional e de turismo começam a vislumbrar uma
nova perspectiva de apoio. Na educação, a Ocepar iniciou diálogo com o Governo do Estado,
através da Secretaria da Educação, para ampliar as ações das cooperativas. No turismo, as ações têm
sido voltadas à busca de apoio com as instituições públicas de promoção do turismo e com
cooperativas de outros Estados.
No caso das cooperativas de infraestrutura, as mobilizações se mantiveram ao longo do ano
com o propósito de voltarem a ter o reconhecimento estadual em relação ao trabalho que
desenvolvem. Também continuamos empenhados para que a Agência Nacional de Energia Elétrica
(ANEEL) inclua em suas ações propostas que contemplem as cooperativas de infraestrutura de
forma clara e prática.
Já as cooperativas de trabalho ainda aguardam a aprovação de projeto em tramitação no
Congresso Nacional para buscarem o devido reconhecimento da sua importância para a geração de
emprego e renda.
O ano fechou com 2,5 milhões de paranaenses vinculados às ações das cooperativas. O setor
gera 1,5 milhão de postos de trabalho com um grande diferencial que é a distribuição de renda.
Foram recolhidos R$ 1,25 bilhão em tributos aos governos municipais, estadual e federal,
evidenciando que o cooperativismo, além de viabilizar o negócio de seus cooperados, gera
emprego, renda e riquezas, contribui com a sociedade no recolhimento de tributos.
Destacamos que em 2012 o sistema cooperativista em todo o mundo celebra o Ano
Internacional das Cooperativas. A data, instituída pela Organização das Nações Unidas (ONU), terá
como tema “Cooperativas constroem um mundo melhor” e tem por objetivo lembrar os governantes
e cidadãos que onde existem cooperativas há desenvolvimento econômico com justiça social.
Vamos comemorar essa homenagem, mas, sobretudo, nos empenhar para fazer de 2012 o ano da
sabedoria cooperativista, buscar a agregação de mais pessoas, fazer do cooperar uma filosofia de
6

vida, encorajar governos a estabelecerem políticas, leis e regulamentações condizentes e propícias
para a formação, o desenvolvimento e a estabilidade do setor, chamar os jovens para adotar a
cooperação em seu dia a dia.
Finalmente, queremos agradecer àqueles que nos apoiaram ao longo do ano: aos governos
federal, estadual e dos municípios na discussão e implementação de políticas que viabilizaram
projetos de interesse do cooperativismo; aos deputados federais e senadores que compõem a
Frencoop, pela dedicação em prol dos interesses dos milhares de cooperados no Congresso
Nacional; aos deputados estaduais, que têm contribuído de forma decisiva na aprovação de projetos
que beneficiam o cooperativismo; aos presidentes das Federações e Associações com as quais
temos tido um excelente relacionamento e alcançado progressos na busca pelo aprimoramento das
políticas públicas que afetam o setor produtivo, através da atuação do G-8 e do Fórum Permanente
Futuro 10 Paraná; a nossa mater (OCB) pelas ações que desenvolve em Brasília na defesa do
cooperativismo; aos presidentes, dirigentes, líderes, senhoras, jovens, cooperados e profissionais
das cooperativas e do Sistema Ocepar, o agradecimento pelo empenho e dedicação na construção de
um cooperativismo sólido, que vem prestando relevantes serviços à sociedade.
Agradecer, ainda, o excepcional trabalho que desenvolvem os cooperados, objetivo de todo
nosso esforço, e os diretores e conselheiros do Sescoop pelo apoio e dedicação na discussão e
deliberação dos assuntos que envolvem o cooperativismo paranaense.
Por fim, agradecer a Deus por nos ter propiciado condições para, através da cooperação e
solidariedade, melhorar ainda mais a vida das pessoas.
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CUMPRINDO A MISSÃO

Força do cooperativismo em 2011:
239 cooperativas, 679.966 associados
64.999 empregados.

Atuação em 2011:
85.855 pessoas beneficiadas em
ações de formação profissional
43.368 pessoas beneficiadas em
ações de promoção social.
941 ações de monitoramento de
cooperativas.

Promover o
desenvolvimento do
cooperativismo de
forma integrada e
sustentável...

MISSÃO
DO
SESCOOP

...por meio da
formação
profissional, da
promoção social e do
monitoramento das
cooperativas...

...respeitando sua
diversidade,
contribuindo para sua
competitividade e
melhorando a
qualidade de vida dos
cooperados,
empregados e
familiares.

Programas
- Cooperjovem
- Jovens Lideranças
- Aprendiz Cooperativo
- Acompanhamento
econômico-financeiro das
cooperativas
- Qualidade de Vida/Saúde
e Segurança no Trabalho
- Ensino a Distância
- Sustentabilidade
- Programa de Formação de
Executivos e Líderes
Cooperativistas
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SOBRE ESTE RELATÓRIO
Este primeiro relatório de gestão com enfoque em sustentabilidade do Serviço Nacional de
Aprendizagem do Cooperativismo – SESCOOP/PR relata o desempenho e resultados das atividades
e ações da instituição no apoio ao cooperativismo.
As informações contábeis são relativas ao período compreendido entre os dias 1º de janeiro
e 31 de dezembro de 2011. O documento apresenta também os princípios e os valores que
conduzem a atuação do Sescoop, bem como suas estratégias e compromissos perante seus diversos
públicos de relacionamento.
Todos os dados contidos neste Relatório mantêm as mesmas fontes e métodos de cálculo
utilizados na edição imediatamente anterior a este documento (Relatório de Gestão de 2010),
disponível ao público no formato eletrônico (pela Internet), no endereço www.ocepar.org.br .
As informações para a elaboração deste documento foram prestadas por diversas áreas da
instituição, sob a coordenação da Superintendência.
O público-alvo deste relatório são os principais parceiros identificados pelo Sescoop/PR:
cooperados, empregados de cooperativas, gestores, órgãos de controle, conselhos superiores e a
sociedade em geral. Mesmo tendo seus parceiros previamente mapeados, a instituição ainda não
dispõe de um processo estruturado de engajamento desses públicos para efeitos de identificação de
temas e abordagens para o Balanço Social.
Diretrizes GRI – O Sescoop/PR adota a terceira (e mais recente) versão das diretrizes
previstas pelo Global Report Iniciative (GRI)*, a G3. Com base nas informações publicadas e nos
indicadores de desempenho consolidados nesta edição, a instituição acredita estar em condições de
declarar o presente documento como integrante do nível C da estrutura GRI.
A íntegra deste documento está disponível no portal do Sescoop na Internet. Caso tenha
interesse em obter esclarecimentos adicionais ou apresentar críticas e sugestões, entre em contato
com área da secretaria do SESCOOP /PR pelo telefone (41) 3200-1100. Se preferir, envie um email para a caixa postal sescoop@sescooppr.org.br .
Os indicadores GRI utilizados neste relatório, bem como as respostas e a indicação do
capítulo nos quais seus conteúdos podem ser encontrados, aparecem descritos nas páginas a seguir.
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IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE
Identificação das UJ no Relatório de Gestão Individual
Poder e Órgão de Vinculação
Poder: Executivo
Órgão de Vinculação: Ministério do Trabalho e Emprego - MTE
Código SIORG: 002.844
Identificação da Unidade Jurisdicionada
Denominação completa: Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo do Paraná
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
Monitoramento/Desenvolvimento das Cooperativas Brasileiras
Código CNAE: 85.99.6-99
Telefones/Fax de contato: (041) 3200-1100
(041) 3200-1199
E-mail: sescoop@sescooppr.org.br
Página na Internet: http://www.sescooppr.org
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 e suas reedições e Decreto 3.017, de 07 de
abril de 1999, publicado no Diário Oficial da União em 07.04.1999; Lei 11.524/2007 de
23/11/2007.
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 294359 em 12/06/2006.
Manuais e publicações relacionadas às atividades da Unidade Jurisdicionada
Resolução nº 05/2000: elaboração de prestação de contas; Resolução nº 06/2000: controle de bens
permanentes; Resolução nº 20/2003: compensação de horas; Resolução nº 23/2003: regulamenta o
pagamento e diárias para empregados, diretores, conselheiros e colaboradores; Resolução nº
25/2004: admissão de empregados; Resolução desenvolvimento profissional de empregados do
Sescoop/PR e Ocepar – nº 26/2005; Resolução nº 27/2005: plano de trabalho e a participação das
cooperativas; Resolução nº 28/2005: execução orçamentária-financeira e utilização do fundo fixa
de caixa; Resolução nº 33/2007: aprova preâmbulo e os considerados das resoluções nº 05, 06, 27
e 28 do Sescoop /PR; Resolução nº 34/2009: regulamenta o pagamento de diárias e passagens para
empregados, diretores, conselheiros e colaboradores; e, Resolução nº 36/2010: plano de cargos e
salários e benefícios do Sescoop/PR; Resolução nº 37/2011: Normatiza o uso das informações,
Equipamentos e Estruturas de TI ; Resolução nº 38/2011: licitações e contratos.
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
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INTRODUÇÃO
Este relatório está estruturado com a mensagem do presidente, introdução, sumário executivo e
mais seis capítulos. O Capítulo 1 tem como finalidade apresentar o perfil institucional,
compreendendo a constituição e a natureza da entidade; responsabilidade social; missão; visão e
fonte de recursos. O Capítulo 2 trata da governança corporativa, apresentando objetivos estratégicos
e estrutura organizacional do Sescoop/PR. O Capítulo 3 trata da caracterização do cooperativismo
paranaense. Já o Capítulo 4 trata da gestão de pessoas do Sescoop/PR, envolvendo perfil do quadro
funcional, grau de escolaridade, gênero, movimentação, capacitação da equipe e folha de
pagamento. O Capítulo 5 apresenta a prestação de contas envolvendo a atuação finalística das áreas
prioritárias de atuação: Capacitação Profissional, Promoção Social e Monitoramento e
Desenvolvimento de Cooperativas, como também os indicadores qualitativos e quantitativos do
desempenho da gestão das atividades realizadas em 2011. Ainda nesse capítulo é apresentado a
gestão do sistema, detalhamento de atividades desenvolvidas pelos setores de apoio (atividade
meio). E por fim, o Capítulo 6 trata da Execução Orçamentária, compreendendo receitas e despesas
executadas em 2011. Ainda o relatório é complementado por vários anexos visando atender os
normativos legais do Tribunal de Contas da União e da Corregedoria Geral da União, como
I)

itens da norma DN TCU n° 108/2010, Anexo II, que não se aplicam à natureza da
unidade.

Os itens abaixo não se aplicam ao SESCOOP em virtude de que o "Quadro A1 - Relacionamento
entre as unidades jurisdicionadas e os conteúdos gerais e contábeis do Relatório de Gestão" não
prevê tais itens para os órgãos e entidades que arrecadam ou gerenciem contribuições parafiscais,
caso do SESCOOP.
a. "Informações sobre a movimentação e os saldos de Restos a Pagar de Exercícios
Anteriores",
b. "Declaração da área responsável atestando que as informações referentes a contratos e
convênios ou outros instrumentos congêneres estão disponíveis e atualizados
respectivamente, no Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais -SIASG e no
Sistema de Gestão de Convênios, Contratos de repasse e Termos de Parceria – SICONV,
conforme estabelece o art.19 da Lei nº 12.309, de 9 de agosto de 2010",
c. "Informações sobre a utilização de cartões de pagamento do governo federal, observando-se
as disposições dos Decretos nºs 5.355/2005 e 6.370/2008" e
d. "Informações sobre Renúncia Tributária, contendo declaração do gestor dos beneficiários
diretos da renúncia, bem como da contrapartida, comprovaram, no exercício, que estavam
em situação regular em relação aos pagamentos dos tributos juntos à Secretaria de Receita
Federal do Brasil- SRB, ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS e à Seguridade
Social".
II)
itens da norma DN TCU n° 108/2010, Anexo II, que apesar de se aplicarem à natureza
da unidade, não houve ocorrências.
Com relação à Parte B, da norma DN TCU 108/2010 – Informações Contábeis da Gestão, este
SESCOOP/PR adota o previsto no item “X” as Demonstrações Contábeis foram elaboradas de
acordo com os Princípios Fundamentais de Contabilidade, obedecidas às disposições das Normas
Brasileiras de Contabilidade e dos Pronunciamentos de Contabilidade emitidos pelo Comitê de
Pronunciamentos Contábeis (CPC) conforme adotados no Brasil pela aprovação do Conselho
Federal de Contabilidade (CFC) e da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), adaptadas aos
regulamentos instituídos pelo Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo.
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SUMÁRIO EXECUTIVO
O cooperativismo é um movimento voltado para formas associativas e democráticas de
organização da produção, do trabalho e do consumo, com o foco no atendimento às necessidades
comuns dos seus associados e não apenas no lucro, no que se diferencia dos demais
empreendimentos.
Com cerca de 240 cooperativas e 65.000 empregados, o cooperativismo paranaense conta
com mais de 680.000 de cooperados, 30 bilhões de reais em faturamento e 2,2 bilhões de dólares
em exportações.
Embora sejam sociedades sem fins lucrativos, as cooperativas atuam numa economia de
mercado e em concorrência com empresas essencialmente privadas. Apesar das diferenças na
propriedade do capital, na destinação dos resultados, e na relação com as comunidades, as
cooperativas agem em um ambiente competitivo em que predominam o mercado e as empresas
capitalistas e, portanto, devem estar bem preparadas. Diante disso, o sistema cooperativista deparase com o desafio de atender às demandas sociais de seus cooperados e de seu entorno e, ao mesmo
tempo, desenvolver-se em conformidade com um mercado altamente competitivo.
O Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo (SESCOOP), criado em 1998, faz
parte do denominado Sistema S. Tem como objetivo integrar o Sistema Cooperativista Nacional e
auxiliá-lo a vencer seus desafios. Cabe ao SESCOOP organizar, administrar e executar:
 O ensino de formação profissional cooperativista para cooperados, empregados de
cooperativas e familiares;
 A promoção social de cooperados, empregados de cooperativas e familiares; e
 O monitoramento das cooperativas em todo o território nacional.
Em 2011, o Sescoop/PR realizou 4.344 eventos, sendo 3.298 classificados como formação
profissional e 1.046 de promoção social. No total, houve 129.223 participações. Cabe destaque aos
cursos de especialização apoiados pelo Sescoop/PR que beneficiaram 1.169 pessoas, entre
dirigentes e colaboradores, os quais são realizados em parceria com universidades e instituições de
ensino selecionadas, garantindo qualidade aos eventos. O foco principal dos cursos é na gestão
empresarial, ambiental, financeira, estratégica, logística, armazenagem de grãos, pecuária, produção
de sementes, auditoria, dentre outros.
Dentre os eventos de promoção social desenvolvidos pelo Sescoop/PR, estão os programas
Cooperjovem e o Jovemcoop, especializados em disseminar o cooperativismo para o público
jovem, e o Jovem Aprendiz.
O Sescoop-PR vem intensificando suas ações de formação profissional apoiando programas
de pós-graduação, com objetivo de profissionalizar a gestão das cooperativas.
Os cursos são realizados em parceria com instituições e universidades, tais como, a Fundação
Getúlio Vargas (ISAE/FGV), PUC-PR (Pontifícia Universidade Católica do Paraná),
Universidade Federal do Paraná (UFPR), Fae, Estação Business School, Universidade Estadual de
Maringá e Franklin Covey Brasil. Abrangem inúmeras áreas com foco nos setores estratégicos de
gestão. As demandas identificadas e sugeridas pelas cooperativas são avaliadas pelo Sescoop/PR
em conjunto com as instituições parceiras.
Todas as modalidades de cursos, treinamentos, seminários, palestras, dias de campo,
reuniões técnicas e fóruns continuaram a ser planejados com as cooperativas, baseadas no
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diagnóstico das necessidades de cada uma delas, e com a participação dos agentes de
Desenvolvimento Humano (DH) e de Desenvolvimento e Autogestão (DA). São profissionais
designados para atuar de forma integrada, com o objetivo de levantar com maior assertividade as
demandas em treinamento e desenvolvimento humano das cooperativas onde atuam. Hoje, o
Sescoop/PR organiza suas ações com o apoio de 85 agentes de DH e 174 agentes de DA.
Em 2011, o Sistema AutoGestão teve três novas versões publicadas, para correção de “bugs”
e implantação de novas funcionalidades e melhorias demandadas pelas cooperativas usuárias.
Destacamos como a grande inovação do sistema em 2011 a possibilidade das cooperativas
acessarem as informações de empresas mercantis, diretamente ligadas ao seu ramo de atividade
como, por exemplo, as cooperativas de crédito poder realizar comparações de seus indicadores com
os dez maiores banco que operam no Brasil, ou ainda as cooperativas agropecuárias poderem se
comparar com as empresas do agronegócio que tenham ações na Bolsa de Valores de São Paulo
(Bovespa).
Estas versões e implementações foram totalmente desenvolvidas pela equipe interna do
Sescoop/PR, num trabalho conjunto entre a gerência de Desenvolvimento e Autogestão e
coordenadoria de TI.
O Sistema AutoGestão tornou-se o grande diferencial nas ações de monitoramento e
acompanhamento e, desta forma, o Sescoop Nacional está se empenhando para que todas as
unidades estaduais tenham acesso a ele.
Visando auxiliar este trabalho, o Sescoop/PR realizou treinamento a multiplicadores de
outras unidades estaduais e capacitou técnicos da OCB/ES e OCB/MS, para extrair dados e realizar
visitas técnicas embasadas na experiência Paranaense.
Atualmente, o Sistema AutoGestão conta com 1069 usuários ativos e cadastrados, e em
2011 contou com mais de 10.400 acessos (logins efetuados), as estatísticas de acesso demonstram
que, além de nosso estado, o sistema também foi acessado em São Paulo, rio Grande do Sul, Minas
Gerais, Goiás, entre outros, comprovando que os usuários das cooperativas utilizam esta ferramenta
mesmo em viagens.
Em 2011, a gerência de Desenvolvimento e Autogestão realizou 152 visitas técnicas, com o
propósito de discutir e debater a variação de indicadores econômicos e financeiros das cooperativas
com seus dirigentes, avaliando possíveis correções ou ajustes em estratégias de condução do
negócio. Essa atividade visa ainda identificar a evolução do sistema cooperativo perante o mercado,
por meio da análise de cenários. As visitas técnicas são basicamente coordenadas por três equipes
de trabalho, que atuam em conjunto com a gerência de Desenvolvimento Humano.
O Programa de apoio integral as pequenas cooperativas – Procoope tem sua atuação voltada
ao desenvolvimento das novas e pequenas cooperativas através do assessoramento direto na
regularização documentária, na organização dos processos administrativos e de controle. Tem como
objetivo dar suporte ao desenvolvimento das atividades das pequenas cooperativas e das novas no
início de suas atividades.
Com a nova metodologia de trabalho em unidades regionais, o Procoope é atendido pelos
mesmos analistas que atendem as demais cooperativas na região de atuação, isto facilitou o
conhecimento das cooperativas e mapeamento local.
Das visitas técnicas realizadas em 2011, 66% foram para cooperativas inseridas no
programa.
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Dentro deste projeto, a GDA também tem a missão de emitir parecer sobre a concessão de
registro provisório ou definitivo, analisando a viabilidade econômica e financeira das cooperativas,
através de balanços ou estudos próprios. Em 2011, foram emitidos 11 pareceres para concessão de
registro provisório e três para concessão de registro definitivo, e ainda foram emitidas quatro
correspondências de notificação de cooperativas não registradas.
O Procoope também tem a missão de organizar e receber as demandas consolidadas dos
ramos e promover ações que contemplem estas necessidades.
O monitoramento das cooperativas é uma ação importante realizada pelo SESCOOP/PR e
atende um dos seus objetivos finalísticos, que compreende o acompanhamento e avaliação das
cooperativas de todos os ramos. Concluímos pelo sucesso na aplicação dos recursos utilizados,
cujas metas físicas foram atingidos em 108,2% e na avaliação da efetividade obtivemos como
respostas que as cooperativas tiveram uma melhoria de 1,57% em sua gestão após os eventos de
monitoramento.
Com relação à aplicação de recursos financeiros, foi alcançado o índice de 96,9%, maior
percentual de aplicação de recursos em eventos de monitoramento nos últimos três anos.
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CAPÍTULO I - PERFIL INSTITUCIONAL
O SESCOOP – Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo, criado pela Medida
Provisória nº 1.715, em 03 de setembro de 1998 e regulamentado por Decreto nº 3.017, de 06 de
abril de 1999 tem o perfil de entidade civil de direito privado, sem fins lucrativos, constituída sob o
regimento de serviço social autônomo, e presidido pela Organização das Cooperativas Brasileiras.
Cabe ao SESCOOP organizar, administrar e executar o ensino de formação profissional e
capacitação, o monitoramento de cooperativas e a promoção social de cooperados, funcionários e
seus familiares.
Sua atuação está voltada às cooperativas brasileiras, abrangendo todos os ramos de atuação.
É composto por uma unidade nacional e por unidades estaduais ou regionais, podendo ser
constituídas em todas as unidades federativas no Brasil, conforme a necessidade de atendimento às
cooperativas contribuintes.
Cabe a Unidade Nacional a normatização do funcionamento do Sescoop, através de
regimento interno próprio, a definição das diretrizes gerais, a criação e coordenação das unidades
estaduais e a prestação de contas aos órgãos governamentais das aplicações dos recursos nos
objetivos fins em todo o país. Às Unidades Estaduais cabe a coordenação e realização das
atividades fins para consecução objetivos propostos de forma a atender as demandas das
cooperativas contribuintes.
O SESCOOP é mantido por contribuição própria, definida em lei e de natureza parafiscal,
recolhido através do INSS, na razão de 2,5% sobre o valor mensal da soma dos salários dos
funcionários das cooperativas, que repassa a Unidade Nacional e que, por sua vez, retorna às
unidades estaduais para aplicação em benefício das cooperativas contribuintes junto ao seu público
interno.
Em razão da origem dos seus recursos financeiros, o Sescoop possui características de
instituição paraestatal, desempenha serviços de interesse públicos, podendo receber incentivos do
poder público. Por essa razão, está sujeito à legislação que institui a fiscalização na administração
pública e o julgamento de suas contas pelo Tribunal de Contas da União.

1.1

Constituição e natureza da entidade

O Sescoop/PR é órgão independente, descentralizado pelo Conselho Nacional de
Aprendizagem do Cooperativismo (Unidade Nacional), vinculado ao Sindicato e Organização das
Cooperativas do Estado do Paraná – Ocepar, criado em 10 de Outubro de 1999.
Dentro dos aspectos normativos emanados do Sescoop Nacional, possui regimento interno
próprio, arquivado no Registro de Títulos e Documentos Pessoas Jurídicas, no 3º Ofício de
Curitiba/PR, averbado sob nº 3806/2.

1.2

Responsabilidade Institucional

O SESCOOP/PR tem a responsabilidade de realizar as atividades inerentes ao Serviço
Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo no âmbito estadual, junto às cooperativas
legalmente constituídas e registradas no Sindicato e Organização das Cooperativas do Estado do
Paraná.
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Visando atender a responsabilidade delegada da Unidade Nacional, possui duas áreas de
atividades fins:
1.
2.

Desenvolvimento Humano: responsável pela formação, capacitação e promoção social
dos funcionários, cooperados e seus familiares;
Desenvolvimento e monitoramento de Cooperativas: responsável pela orientação na
constituição de novas cooperativas, informação, avaliação, acompanhamento, estudos e
análise de desempenho das cooperativas.

Para a viabilização das atividades fins, possui área responsável pela gestão da entidade e três
áreas de assessoramento:
1.
2.
3.

Comunicação social: responsável pelos veículos de comunicação interna e externa
(Revista Paraná Cooperativo, publicações, imprensa e outros);
Tecnologia da Informação: responsável por equipamentos e sistemas informatizados;
Jurídico: responsável pela legalidade de contratos e regulamentos internos.

As ações do Sescoop visam o fortalecimento das cooperativas e de seu público interno,
proporcionando capacitação, valorização e melhoria das condições de vida de cooperados e
empregados. Desse modo, visa alçá-los a patamares mais elevados de inovação e excelência,
favorecendo a competitividade dos produtos e serviços.
O Sescoop/PR mantém relações sociais, de parceria e apoio recíproco com órgãos e
entidades públicas e privadas que se dedicam à formação profissional cooperativista e promoção
social, possui como política desenvolver atos e ações que aperfeiçoem as ações de capacitação
profissional, monitoramento e a promoção social de seus beneficiários, bem como utilizar
ferramentas adequadas, buscando a melhoria dos processos, estimulando a geração de renda e
crescimento do ambiente econômico e social da sociedade preconizados nos programas de atuação
de gestão da política oficial de trabalho e emprego.

1.3

Missão e visão.

Visando atender os objetivos que definem a razão da sua existência, o Sescoop/PR definiu
por missão: “promover o desenvolvimento do cooperativismo de forma integrada e sustentável, por
meio da formação profissional, da promoção social e do monitoramento das cooperativas,
respeitando sua diversidade, contribuindo para sua competitividade e melhorando a qualidade de
vida dos cooperados, empregados e familiares”.
Sua visão de futuro para os próximos 10 anos pode ser sintetizada como: “ser reconhecido
pelo Cooperativismo Paranaense como agente indutor do processo de sustentabilidade, da
formação profissional, da autogestão e da melhoria da qualidade de vida do público beneficiário”.

1.4

Fonte de Recursos

A principal fonte de recursos do SESCOOP é a contribuição social em percentual de 2,5%,
incidente sobre as folhas de salários dos funcionários das cooperativas.
A distribuição orçamentária da contribuição social está prevista em regimento Interno. Para
as unidades estaduais prevê-se o retorno direto de 68% (sessenta e oito por cento) são aplicados
diretamente pelas unidades estaduais ou regionais, nas atividades relativas aos objetivos fins,
despesas de caráter geral e investimentos necessários para atingir seus objetivos, conforme normas
definidas pelo Conselho Nacional do SESCOOP.
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O Gráfico 01 apresenta a composição de origens de recursos do Sescoop/Pr nos últimos
quatro anos – 2008 a 2011.

Composição de origens de recursos de 2008 a 2011 - R$
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Fonte: Sescoop/PR – 2011
As receitas repassadas pela Unidade Nacional em 2011 em relação ao ano de 2010 tiveram
acréscimo próximo de 13%. O aumento das receitas do Sescoop/PR, nos últimos anos, ocorreu em
função do crescimento econômico das cooperativas paranaenses, onde o número de funcionários
apresentou aumento superior a 10% no período. As receitas patrimoniais são provenientes de juros
de aplicação financeira acompanhando proporcionalmente os repasses realizados. Outras receitas
correntes correspondem a ressarcimentos e descontos obtidos em licitações. Transferência de
Projetos Especiais corresponde a recurso repassado pelo Sescoop Nacional para o desenvolvimento
de um software que será utilizado em todas as unidades estaduais para o gerenciamento e
acompanhamento de recursos utilizados e eventos de capacitação profissional e promoção social.
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CAPÍTULO II - GOVERNANÇA CORPORATIVA
A gestão do Sescoop/PR busca seguir as melhores práticas de governança corporativa,
respeitando os quatro princípios básicos desse modelo de administração:
a) Transparência – não só em relação aos dados contábeis, mas a todos os assuntos que
possam gerar conflitos de interesses internos ou externos;
b) Equidade - igualdade de tratamento a todos os grupos sejam eles conselheiros, governo,
cooperados, empregados etc.
c) Prestação de contas – os gestores do Sescoop prestam contas à sociedade, ao sistema
cooperativista e ao governo sobre todos os atos praticados no exercício de seu mandato
d) Responsabilidade – conjunto de ações que garantam a sustentabilidade do negócio, o
desenvolvimento da comunidade e a preservação do meio ambiente.
São órgãos de deliberação, execução, fiscalização e administração do Sescoop/PR: o
Conselho Administrativo Estadual, Conselho Fiscal Estadual, Diretoria Executiva, Presidência e
Superintendência.
Cabe ao Conselho Administrativo, de acordo com o Artigo 8º do Regimento Interno do
Sescoop/PR, difundir e implementar as políticas, diretrizes, programas, projetos e normativos, em
observância 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 administração
estadual, sendo composto por cinco membros titulares e quatro suplentes. O presidente da Ocepar é
seu presidente nato, compondo com ele mais três conselheiros e igual número de suplentes, sendo
um oriundo dos trabalhadores em cooperativas, dois de cooperativas contribuintes 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 financeiras; solicitar ao
Conselho Administrativo Estadual a contratação de assessoria de auditores ou peritos, sempre que
tais serviços forem considerados indispensáveis ao bom desempenho 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, consoante
às diretrizes estabelecidas pelo Conselho 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 contratos, quitações, transações,
desistências, compromissos, acordos e outros que envolvam qualquer tipo de obrigação,
responsabilidade ou exoneração, serão firmados pelo Presidente. Nos órgãos administrativos e
operacionais, os documentos representativos de obrigações ordinárias, assim definidas pelo
Conselho Estadual, serão assinados pela diretoria executiva. A Diretoria Executiva é dirigida e
coordenada pelo Presidente do Conselho Administrativo Estadual e, operacionalizada pelo
Superintendente. A estrutura básica da equipe técnica do Sescoop/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 atuação
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 cumprimento das portarias,
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resoluções e deliberações do Conselho Nacional; aprovar regulamentos internos e suas alterações,
definindo as atribuições, a organização e a competência dos setores administrativos e operacionais;
assinar os convênios, contratos, ajustes e outros instrumentos jurídicos; assinar os cheques e os
documentos de abertura e movimentação de contas bancárias 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 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 avocados; encaminhar ao Conselho Administrativo, as propostas de Planos de
Trabalho, dos orçamentos anuais e plurianuais e balanço patrimonial, demais demonstrações
financeiras, o parecer do Conselho Fiscal Estadual e o relatório anual de atividades.
Ao Superintendente, nomeado e contratado pelo Presidente, após aprovação pelo Conselho
Administrativo Estadual, compete organizar, administrar e executar no âmbito do Estado do Paraná,
o ensino de formação profissional e de gestão cooperativista, o desenvolvimento e a promoção
social dos empregados em cooperativas, dos cooperados e seus familiares e de colaboradores;
organizar o cadastro, o monitoramento, o controle, a consultoria, a auditoria e a supervisão em
cooperativas; exercer a coordenação, a supervisão e a fiscalização da execução dos programas e dos
projetos de formação profissional, de gestão cooperativista e de promoção social no Estado;
articular-se com órgãos e entidades públicas ou privadas estabelecendo instrumentos de cooperação;
encaminhar ao Presidente do Conselho Administrativo Estadual relatórios trimestrais e anuais, com
base no plano de trabalho; dirigir, ordenar e controlar as atividades técnicas e administrativas da
Administração do Sescoop/PR, praticando os atos pertinentes de sua gestão; assinar, juntamente
com Presidente do Conselho Administrativo, ou seus procuradores devidamente constituídos,
cheques e documentos de abertura e movimentação de contas bancárias; cumprir e fazer cumprir as
normas em vigor da Administração 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 demonstrações financeiras, o parecer do Conselho Fiscal Estadual e o relatório
anual de atividades; secretariar as reuniões do Conselho Administrativo Estadual; elaborar e
submeter ao Presidente 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 cooperados
nas sociedades cooperativas, bem como de seus familiares e colaboradores.
Os órgãos da estrutura funcional do Sescoop/PR serão dirigidos por gerentes e
coordenadores nomeados pelo Presidente do Conselho Administrativo Estadual, mediante proposta
do Superintendente.
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 Instrução 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, agregando valor à administração do
Sescoop/PR.

19

1.5

Objetivos Estratégicos

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 tem por objetivo promover o monitoramento, a supervisão e o controle nas
cooperativas do Paraná, visando à melhoria contínua dos seus processos administrativos e
financeiros. Organizar, administrar e executar o ensino de formação profissional e a promoção
social de seus beneficiários. Auxiliar seus beneficiários na elaboração, realização e execução de
programas de treinamento e monitoramento. Estabelecer e difundir metodologias para atender as
demandas dos beneficiários. Manter a força de trabalho motivada e capacitada para oferecer
serviços de qualidade.
O Sescoop/PR prioriza o desenvolvimento na promoção social e programas de capacitação,
dando enfoque à formação profissional dos dirigentes, trabalhadores, cooperados e familiares dos
cooperados, buscando maior qualidade técnica no conteúdo programático dos eventos, facilitando o
aumento da qualificação das atividades e da gestão das cooperativas. Também desenvolve
atividades de monitoramento, através do Programa de Autogestão, com ações que apoiem o
desenvolvimento das cooperativas. Assistir as cooperativas na elaboração e execução de programas
de treinamento e na realização da aprendizagem metódica e contínua.
O Sescoop/PR também alinhou seus os objetivos estratégicos em consonância com o
Planejamento Estratégico da Unidade Nacional. 1. Objetivos estratégicos finalísticos: Cultura e
cooperação: objetivo 1: Promover a cultura da cooperação e disseminar a doutrina, os princípios e
os valores do cooperativismo em todo o Brasil. Profissionalização e Sustentabilidade: objetivo 2:
Ampliar o acesso das cooperativas à formação em gestão cooperativista, alinhada as suas reais
necessidades, com foco na eficiência e na competitividade. Objetivo 3: Contribuir para viabilizar
soluções para as principais demandas das cooperativas na formação profissional. Objetivo 4:
Promover a adoção de boas práticas de governança e gestão nas cooperativas. Objetivo 5: Monitorar
desempenhos e resultados com foco na sustentabilidade das cooperativas. Qualidade de Vida:
Objetivo 6: Incentivar as cooperativas na promoção da segurança no trabalho. Objetivo 7: Promover
um estilo de vida saudável entre cooperados, empregados e familiares. Objetivo 8: Intensificar a
adoção da responsabilidade socioambiental na gestão das cooperativas brasileiras. 2. Objetivos
Estratégicos de Administração e Apoio: Objetivo 9: Intensificar o desenvolvimento de
competências alinhadas à estratégia do SESCOOP. Objetivo 10: Desenvolver e implementar a
gestão do conhecimento no SESCOOP. Objetivo 12: segurar adequada utilização da tecnologia de
informação e comunicação. Objetivo 13: Assegurar qualidade e transparência na divulgação das
ações e na comunicação dos resultados.

1.6

Estrutura Organizacional

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 próprias, utiliza
estruturas das cooperativas, centros de treinamentos e outros locais adequados necessários para o
desenvolvimento de suas atividades.
Para manter atualizada a infraestrutura 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.
20

Para visualizar a estrutura atual do Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo Sescoop/PR, a figura 1 apresenta o organograma da entidade.

Fonte: Sescoop/PR
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CAPÍTULO III - CARACTERIZAÇÃO DO COOPERATIVISMO PARANAENSE

Baseado na doutrina e filosofia cooperativista internacional e agrupando mais de 680 mil
associados, o Cooperativismo paranaense tem suas raízes nos pioneiros esforços cooperativistas nas
comunidades de imigrantes europeus, que procuraram organizar suas estruturas de compra e venda
em comum, além de suprir suas necessidades de consumo, eletrificação rural e crédito através de
sociedades cooperativistas. Participando dos diversos ciclos econômicos do Estado do Paraná, as
cooperativas expandiram as fronteiras agrícolas e passaram a desenvolver-se também no meio
urbano nas áreas da saúde, trabalho, turismo, crédito, consumo, educação e habitação. As 239
cooperativas registradas na Ocepar – Sindicato e Organização das Cooperativas do Estado do
Paraná, envolvem mais de 2,5 milhões de paranaenses que participam efetivamente, por sua força
conjuntural, do desenvolvimento econômico e social do Paraná, com o qual estão comprometidas
por sua própria filosofia de trabalho. Geram mais de 1 milhão e 500 mil postos de trabalhos e
reúnem os mais diversos segmentos econômicos, no campo e na cidade.
O Sistema Ocepar é formado por três sociedades distintas, sem fins lucrativos que, em
estreita parceria, se dedicam à representação, fomento, desenvolvimento, capacitação e promoção
social das cooperativas paranaenses: O Sindicato e Organização das Cooperativas do Estado do
Paraná – Ocepar, o Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo – Sescoop/PR e a
Federação e Organização das Cooperativas do Estado do Paraná – Fecoopar.
A Ocepar foi criada em 2 de abril de 1971 e tem como missão representar e defender os
interesses do sistema cooperativista paranaense perante as autoridades constituídas e a sociedade,
bem como prestar serviços adequados ao pleno desenvolvimento das cooperativas e de seus
integrantes. A Ocepar passou também a exercer funções de sindicato patronal das cooperativas
paranaenses, desde 1997 e é a unidade da Organização das Cooperativas Brasileiras – OCB no
Estado do Paraná.
O Sescoop Paraná, órgão estadual do Serviço Nacional de Aprendizagem do
Cooperativismo, passou a funcionar no Paraná em 21 de setembro de 1999. Tem personalidade
jurídica de direito privado e atua no monitoramento, na formação profissional e promoção social no
âmbito das cooperativas paranaenses. É um importante instrumento de modernização empresarial
das sociedades cooperativas, aumentando a agilidade e competitividade das cooperativas no
mercado e contribuindo para a capacitação e integração social dos dirigentes, cooperados, jovens,
colaboradores e familiares.
A Fecoopar é uma entidade que congrega os sindicatos patronais de cooperativas. Apóia os
sindicatos filiados nas ações de natureza trabalhista, mediante análises de pautas de reivindicação,
oferecimento de contraproposta, negociação e fechamento de acordos e convenções coletivas de
trabalho.
Hoje o Sistema Ocepar representa 11 ramos do cooperativismo, agropeccuário, saúde,
crédito, educacional, consumo, infraestrutura, habitacional, mineral, trabalho, transporte, turismo e
lazer. No ramo agropecuário são 80 entidades que respondem por cerca 55% da economia do
agronegócio regional. Em 2011, as cooperativas agropecuárias do Paraná fecharam seu ano contábil
com um faturamento da ordem de R$ 26,4 bilhões. Setor que participa de forma efetiva em todo o
processo de produção, beneficiamento, armazenamento e industrialização agropecuário, fazendo
com que o cooperado seja um agente ativo no mercado interno e externo, bem como nas ações
sociais em sua comunidade. A movimentação financeira do sistema cooperativista paranaense em
2011, incluindo o ramo agropecuário foi de R$ 32 bilhões.
Com seu desenvolvimento as cooperativas passaram a ser importantes instrumentos de
difusão de tecnologias e implementadoras de políticas desenvolvimentistas, agindo também como
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elo de ligação entre o produtor rural e o governo. Isto ocorreu com a difusão do crédito rural,
armazenagem, manejo e conservação de solos, manejo integrado de pragas, assentamento de
agricultores, agroindustrialização, entre outros, e levou o Paraná à liderança nacional de produção e
produtividade agrícola, transformando as cooperativas em agentes de desenvolvimento econômico e
social. Hoje, as cooperativas são, em muitos municípios do Paraná, a mais importante empresa
econômica, maior empregadora e geradora de receitas, atuando em perfeita sintonia com a
coletividade, atendendo cerca de 1/3 da população rural do Estado. Com a integração dos
produtores em cooperativas, organizou-se também a produção e, com isso, reduziram-se os agentes
de comercialização, aumentando a eficiência dos mecanismos de arrecadação tributária do Estado, o
que torna as cooperativas, importantes instrumentos na execução da política fiscal do governo.
A força dos pequenos - A expressiva participação dos pequenos e médios produtores (área
até 50 ha) nos quadros sociais das cooperativas, representando 77% do total, evidencia a
importância das cooperativas para essa faixa de produtores, que são normalmente os menos
favorecidos. A integração das cooperativas e a agregação dos interesses dos produtores rurais
permitiram a montagem de uma infraestrutura fantástica de armazenagem da produção, sendo a
participação das cooperativas no total da capacidade estática de armazenagem do Estado, de 55%.
No ano de 2011 foram investidos cerca de R$ 1,1 bilhão, deste total, boa parte foram destinados
única e exclusivamente para armazenagem.
A vocação agropecuária do Paraná oferece um grande potencial para o desenvolvimento do
setor agroindustrial, face à disponibilidade de matérias-primas, de energia, à infraestrutura para
escoamento da produção, à proximidade aos grandes centros de consumo e pela capacidade
empreendedora do seu povo. Por outro lado, a expansão da agropecuária está limitada pela
ocupação total da fronteira agrícola, portanto, o crescimento da produção depende da melhoria da
produtividade, e da agregação de valores aos produtos primários, via agroindustrialização. Outro
aspecto que merece citação é a diversificação das cooperativas, operando com todos os produtos
agrícolas importantes da economia paranaense, além de serem pioneiras na implantação de novas
culturas e projetos.
Assim, a agronegócio tem se apresentado como a mola propulsora para a transformação do
Estado de exportador de matérias-primas em exportador de bens de consumo, aproveitando o
potencial disponível. As cooperativas agropecuárias se constituem em elemento fundamental para
implantar novos projetos pois, através delas, suas ações no setor resultam na agregação de valores
sobre o produto primário retornando ao produtor, que por sua vez poderá reinvestir na atividade
produtiva garantindo, com isso, a oferta de matérias-primas em níveis permanentes e, ao mesmo
tempo, desenvolvendo o meio rural.
As cooperativas de crédito atuam em diversos setores da economia. As cooperativas Sicredi
estão filiadas à Cooperativa Central de Crédito do Paraná - Sicredi Central, e são acionistas do
Bansicredi – Banco Cooperativo Sicredi; as cooperativas do sistema Sicoob, atuando
principalmente junto ao público urbano, estão filiadas à Sicoob Central Paraná e são acionistas do
Bancoob - Banco Cooperativo Brasileiro; e as Unicred’s, formadas principalmente por profissionais
da área da saúde são filiadas à Unicred Central. Há ainda cooperativas de crédito urbano e rural não
vinculadas às centrais. Hoje o sistema de crédito reúne 64 cooperativas no Paraná com mais de 470
mil cooperados e com R$ 8,7 bilhões de ativos e respondem por mais de 20% dos financiamentos
de custeio agrícola contratados no Estado. As cooperativas de saúde atendem mais 1 milhão e 400
mil usuários no Paraná, setor fundamental na assistência a área da saúde.
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A tabela 01 apresenta os indicadores do Cooperativismo Paranaense de 2000 a 2011
Indicadores
Faturamento
(bilhões R$)
Cooperativas
(unidades)
Cooperados
(pessoas)
Colaboradores (pessoas)
Exportações
(US$ milhões)
Impostos recolhidos
(R$ milhões)
Investimentos
(R$ milhões)

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

6,49

7,95

10,65

15,50

18,00

16,50

16,50

19,50

25,80

24,90

26,40

194

193

202

204

210

228

228

234

238

238

236

243.224 245.884 266.523 293.579 348.309 403.195 406.791

451.500

513.389

535.000

632.000

679.966

28.460

30.421

32.693

39.059

48.541

49.000

50.000

51.000

55.319

57.728

63.500

64.999

355,42

633,80

643,90

800,00

992,00

680,00

852,90

412,80

558,30

710,70

718,80

744,90

781,90

300

350

450

780

680

794

752

858

992

1.266

1.583

2.368

2.950

2.946

3.340

4.273

63.443

59.840

55.123

72.364

71.415

104.614

120.000

100.273

102.332

123.775

129.000

926.608

1,25
milhão

1,300
milhão

1,400
millhão

1,500
milhão

52

54

53

54

Eventos realizados
Participações/treinandos
Postos de trabalhos
gerados
Participação no PIB
Agropecuário do PR
(%)

2011*

2000

544.706 545.966 639.548 700.568 781.600 773.309
55

52

53

55

55

53

51

32,00
239

1.100,00 1.442,50 1.470,00 1,640,00 2.200,00
898,00

1.060,80 1.010,00 1.110,00 1.250,00

1.028,00 1.275,00 1.000,00 1.011,00 1.100,00
4.344

55

Fonte: Assessoria de Comunicação de Imprensa – Sescoop/PR – 2011
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CAPÍTULO IV - A GESTÃO DE PESSOAS NO SESCOOP/PR.
As normas, políticas e planos para a área de recursos humanos estão previstas no artigo 8º,
inciso IV, do Regimento Interno do Sescoop/PR, que estabelece a competência ao Conselho
Administrativo em “aprovar o plano de cargos, salários e benefícios, o quadro de pessoal e a tabela
de remuneração correspondente à contratação dos empregados do quadro efetivo do Sescoop/PR”.
Ciente que em ambiente de trabalho saudável o trabalhador tende a melhorar a produtividade
organizacional, o Sescoop/PR investe constantemente na melhoria das condições de trabalho do seu
quadro de pessoal. Com pouco mais de dez anos de atuação, o Sescoop vê-se diante de desafios
comuns a organizações que se relacionam com um cenário dinâmico, exigindo contínuo
aprimoramento dos processos de trabalho.

1.7

Perfil do quadro funcional dos funcionários do Sescoop Pr.

Tempo de serviço dos funcionários do Sescoop/Pr.
A equipe em 2011 era formada por 48 funcionários, dos quais 61% (30) ingressaram há mais de três
anos e 38%(18) foram admitidos entre 2009 e 2011.
O gráfico 02 apresenta o número de funcionários, por tempo de casa, em 31/12/11.
Funcionários por tempo de casa

até 1 ano
27%

mais de 10,1 anos
29%

de 7,1 a 10 anos
6%

de 1,1 a 3 anos
17%
de 5,1 a 7 anos
15%

de 3,1 a 5 anos
6%

Fonte: Coordenação Administrativa e Financeira - Sescoop/PR
Grau de escolaridade dos funcionários do Sescoop/Pr.
Em relação ao grau de escolaridade, a equipe do Sescoop/PR apresenta colaboradores de
bom nível de qualificação: 88% com formação superior, 10% com segundo grau e 1% com primeiro
grau.
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O gráfico 03 apresenta o nível de escolaridade nos últimos três anos

Funcionários por nível de escolaridade
1º Grau
2%

2º Grau
10%

Superior
88%

Fonte: Coordenação Administrativa e Financeira - Sescoop/PR

Perfil dos funcionários por Gênero
O gráfico 04 apresenta o perfil dos funcionários por gênero
O quantitativo de mulheres representava 35% (17) e 65% (31) de homens no exercício de 2011.
Perfil dos Funcionários por Gênero (%)

Feminino
35%
Masculino
65%

Fonte: Coordenação Administrativa e Financeira - Sescoop/PR
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1.8

Movimentação do Quadro de Pessoal do Sescoop/PR
Para desenvolver suas atividades, o Sescoop/PR apresentava uma estrutura funcional de 48

pessoas.
A tabela 02: apresenta comparativo da estrutura funcional pela divisão de setores de 2009 a 2011
Setores
2009
10
Gerência de Desenvolvimento Humano
09
Gerência de Monitoramento e
Autogestão
09
Administrativo
03
Comunicação
02
Informática
01
Jurídico
01
Auditoria Interna
01
Superintendente
Total
36
Fonte: Recursos Humanos do Sescoop/PR, 2011

2010
12
09

2011
14
12

10
04
02
01
01
01
40

12
04
02
02
01
01
48

O gradual crescimento da arrecadação permitiu, por conseqüência, um maior número de
atividades. Diante do fato foram contratados, através de processo seletivo, oito novos funcionários,
sendo cinco reposições e três novas contratações para cumprir com os objetivos planejados. Os
setores que receberam novos funcionários foram a Gerência de Desenvolvimento Humano (02),
Gerência de Desenvolvimento e Autogestão (03), área Administrativa (02) e Jurídica (01).
1.9

Capacitação do quadro funcional do Sescoop/ PR em 2011.

Em suas estratégias de desenvolvimento através da Resolução nº 26/2005, o Sescoop/PR
identifica necessidades, promove e gerencia ações em favor do desenvolvimento pleno das
atividades profissionais, buscando manter o quadro de colaboradores capacitado e motivado.
Normatizados procedimentos ao incentivo do desenvolvimento profissional de seus
empregados, onde estão previstas as seguintes modalidades de incentivo: a) para a participação em
eventos de longa duração poderá ser concedida bolsa de estudo, desde que prevista em convênio ou
parceria com instituições de ensino devidamente habilitadas e nos valores e percentuais estipulados
pelo Sescoop/PR, de acordo com o deliberado pelo Comitê e aprovado pela Superintendência e
Presidência; b) para a participação em eventos de curta e média duração poderá ser concedido o
pagamento do valor do curso; c) para a participação em eventos modulares poderá ser concedido o
pagamento de mensalidades.
Em 2011 foram realizadas diversas ações de treinamento e desenvolvimento da equipe
interna, representando um investimento de R$ 98.152,06.
Tabela 03: Participações de funcionários em treinamentos
BOLSA
N.º

CURSO - GRADUAÇÃO

FUNCIONÁRIO

02/2011

Administração de Empresas

Neuza Necle de Oliveira

03/2011

Secretariado Executivo

Aline Teixeira Bernardo

04/2011

Desenho Industrial

Israel Felipe Silva

05/2011

Pedagogia

Neuza Gomes Carta
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BOLSA
N.º

CURSO - PÓS GRADUAÇÃO

FUNCIONÁRIO

14/2011

MBA em Gestão Estratégica de Empresas

Fernando José Mendes

23/2011

MBA em Desenvolvimento Humano de Gestores

Humberto César Bridi

BOLSA
N.º

CURSO - CURTA DURAÇÃO

FUNCIONÁRIO
Daniel Cezar Braga

07/2011

CIPA
Seminário Nacional Aspectos Práticos e Polêmicos da elaboração de edital,
projeto básico e termo de referência

08/2011

Curso Avançado de Fotografia

Marli Vieira da Silveira

09/2011

Fotografia e imagem em movimento

Ricardo José Rossi

10/2011

VII Núcleo Nacional das Entidades Integrantes

Allan Wolfgang Franco Ruschmann

11/2011

Conferência Brasileira de Contabilidade e Auditoria Independente

Devair Antonio Mem

12/2011

Conferência Brasileira de Contabilidade e Auditoria Independente

Marcos Antonio Caetano

15/2011

FJ21 - Java para desenvolvimento Web

Rafael Yukio Hamasaki

16/2011

Congresso de Educação Educador/Educar

Vanessa Christófoli de Castro

19/2011

Programa de Desenvolvimento Profissional

Humberto César Bridi

20/2011

Treinamento sobre Sistema Pentaho

Plácido da Silva Júnior

21/2011

Workshop de Planejamento e Gestão de Prazos

Claudiomiro Santos Rodrigues

22/2011

FJ26 - Laboratório Web com JSF e CDI

Rafael Yukio Hamasaki

24/2011

Curso de Retenções - Tributos Federais, do ISS e Previdenciário

Cristiano Michalovicz

25/2011

Curso de Extensão em Metodologia da Educação no Ensino Superior

Vanessa Christófoli de Castro

26/2011

Curso de Extensão em Metodologia da Educação no Ensino Superior

Leandro Roberto Macioski

27/2011

Semana de Capacitação do Sistema "S"

Márcia Fernandes Bezerra

28/2011

Curso avançado sobre pronunciamentos contábeis e a convergência com as IFRS

Marcos Antonio Caetano

29/2011

Curso Avançado sobre aspectos específicos dos CPCs e as IFRS

Marcos Antonio Caetano

30/2011

Curso Avançado sobre aspectos específicos introduzidospelos CPCs e IFRS

Marcos Antonio Caetano

31/2011

Ativo Imobilizado - Foco Contábil e Tributário

Maurício Lins da Silva

32/2011

Substituição Tributária do ICMS eas suas práticas essenciais

Anderson Eugenio Lechechem

35/2011

Implementing and Maintaining Microsoft SQL Server 2008 Analysis Services

Ricardo Florêncio Miranda

37/2011

Writing Queries Using Microsoft SQL Server 2008 Transact-SQL

Diego Alves Porfirio

BOLSA
N.º

CURSO - DESENVOLVIMENTO DA EQUIPE

FUNCIONÁRIO

81/2011

Implantação do ambiente Moodle

15 pessoas

242/2011

Curso Especializado de Espanhol

9 pessoas

702/2011

Metodologia de Gerenciamento de Projetos

20 pessoas

06/2011

Daniel Cezar Braga

1044/2011 EAD - Cooperativismo

62 pessoas

1104/2011 Saúde do Homem

35 pessoas

1284/2011 Elaboração do Guia Social

6 pessoas

1721/2011 Congresso Brasileiro de Treinamento e Desenvolvimento - CBTD

4 pessoas

1811/2011 Curso de Fotografia

4 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.
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1.10 Folha de Pagamento 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 editadas pelo Conselho
Nacional e Estadual do Sescoop.
Referente a benefícios oferecidos aos empregados, obedecendo a determinações legais,
cláusulas de acordos coletivos de trabalho, normas do Sescoop Nacional e deliberações internas da
Entidade são: auxílio refeição vale transporte, plano de saúde empresarial, seguro de vida e
acidentes pessoais e incentivos à formação profissional.
A Resolução nº 036/2011 aprovada na 2ª Reunião da Diretoria em 11 de julho de 2011
Gestão 2011/2015 regula o Plano de Cargos e Salários, buscando assim, ser um instrumento básico
e primordial na gestão de recursos humanos do Sescoop/PR.
Os reajustes salariais foram realizados obedecendo a Convenção Coletiva de Trabalho
realizada entre os Sindicatos Patronal (SECRASO) e dos Trabalhadores (SENALBA), sindicatos
aos quais a categoria está vinculada. A tabela 4 apresenta o desempenho da folha de pagamento no
exercício de 2011 entre valores orçados e realizados.
Tabela 04: Folha de Pagamento do Sescoop/Pr em 2011
ITENS DA FOLHA DE SALÁRIOS

Vencimentos e Remuneração
Encargos Sociais Patronais
Benefícios
(VT+VA+Pl. Saúde+Seg. Vida)
TOTAL

ORÇADO
REALIZADO
ORÇADO
REALIZADO
ORÇADO
REALIZADO
ORÇADO
REALIZADO

TOTAL
2.552.696,00
2.552.049,50
836.384,00
770.307,59
305.557,00
290.670,26
3.694.637,00
3.613.027,35

%
99,97
92,10
95,13
97,79

Fonte: Recursos Humanos do Sescoop/PR – 2011.
Observa-se que a realização financeira ficou bem próxima aos valores orçados, na média
final o índice executado foi superior a 97% em relação aos valores orçados e realizados para o
pagamento de salários, encargos e benefícios sociais relativos a equipe do Sescoop/PR.
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CAPÍTULO V - PRESTAÇÃO DE CONTAS
Conforme apresentado ao longo deste relatório, a atuação do Sescoop/PR engloba quatro
linhas prioritárias de atuação. Três delas estão relacionadas à missão da entidade, por isso são
classificadas como áreas finalísticas.
São elas Formação e Capacitação Profissional, Promoção Social, e Monitoramento e
Desenvolvimento de Cooperativas. A quarta e última área de atuação trata da “Organização e
Gestão do Sistema”, ou seja, dos processos que dão suporte às áreas finalísticas, visando atingir os
objetivos institucionais do Sescoop/PR.
A tabela 05 apresenta o orçamento previsto e efetivamente realizado pelo SESCOOP/PR, no
ano de 2011, por linha de atuação.
Tabela 05: quadro resumo de suas realizações por linha de ação, em 2011
2011
LINHAS DE AÇÃO
I- Atuação Finalística
Formação/capacitação
profissional
Promoção Social
Monitoramento/desenvolvimento
de cooperativas
II - Gestão do Sistema

2010

Previsto

%
Realizado Exec.

8.937.676 15.457.119 14.627.607

94,63

2.369.950
1.045.585

94,81
96,91

2.824.730
1.377.634

2.678.134
1.335.094

Gestão Interna
1.485.114 1.891.617 1.787.306 94,49
Divulgação
234.407
448.900
378.393 84,29
14.072.732 22.000.000 20.806.534 94,58
TOTAL
Fonte: Coordenação Administrativa e Financeira - Sescoop/PR
1.11 Atuação Finalística
Em termos de aplicação de recursos financeiros por linha de atuação em 2011 em atividades
finalísticas a execução final foi superior a 89%, apresentando um desempenho positivo superior de
9% em relação ao exercício de 2010. Vale ressaltar que na aplicação de recursos nas ações de
informática a execução final atingiu 77%. A baixa execução deve-se aquisição de equipamentos de
informática por custos menores, de modo especial, pela desvalorização do dólar e uma negociação
com os fornecedores. A aquisição dos bens foi feita via dispensa de licitação através de coleta de
preços por não atingir os valores para abrir um processo licitatório.
1.11.1 Investimentos em Formação e Capacitação Profissional
0101– Qualificação Profissional do Trabalhador
Programa:
0108- Melhoria de qualidade de vida do Trabalhador
331 – Proteção e Benefícios ao Trabalhador
Sub-função:
Buscar integração e bem estar do trabalhador
Objetivo Geral:
Capacitar dirigentes, cooperados, e empregados em cooperativas
José Roberto Ricken
Gerente do programa:
Leonardo Boesche
Responsável pelo
programa no âmbito da
UJ
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Empregados, cooperados, dirigentes e familiares das cooperativas
contribuintes.
8954 – Atividades Desportivas e Socioculturais
Ação:
8952 – Qualificação Profissional na área do Cooperativismo
PREVISÃO –
META
EXECUÇÃO – R$ EXECUÇÃO/PREVISÃO %
R$
Financeira (8952)
15.457.199
14.627.607
94,63
Física – Nº particip.
89.166
85.855
96,29
Financeira (8954)
2.824.730
2.678.133
94,81
Física – Nº particip.
39.113
43.368
110,88
Ações vinculadas aos objetivos estratégicos
A Gerência de Desenvolvimento Humano – GDH tem como atribuição 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 às sociedades cooperativas empregadoras na elaboração e execução de programas de
treinamento e na realização da aprendizagem metódica e contínua do seu público beneficiário.
O Sescoop/PR na área de Desenvolvimento Humano desenvolve suas ações em parceria com
as cooperativas contribuintes, mediante a execução de eventos:
- centralizados, que são ações desenvolvidas conjuntamente para duas ou mais cooperativas,
promovendo-se a intercooperação entre estas; e
- 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
Desenvolvimento Humano, que é o responsável pelo planejamento e execução das atividades do
Sescoop junto à cooperativa.
Beneficiários:

OBJETIVOS E METAS
As atividades de formação profissional cooperativista e promoção social foram planejadas em
conjunto com as cooperativas contribuintes, levando-se em conta o plano de desenvolvimento
humano realizado pelas mesmas, a partir de um diagnóstico que levantou as necessidades de
treinamento e de desenvolvimento humano em cada cooperativa.
Tabela 06: Quadro comparativo das ações de treinamento do Sescoop/PR, previstas e
realizadas, com o respectivo índice de evolução e crescimento anual
Meta
Eventos

Participações

Carga Horária
Recursos
Financeiros

Previsto
Realizado
Índice (%)
Previsto
Realizado
Índice (%)
Previsto
Realizado
Índice (%)
Previsto
Realizado
Índice (%)

Total
4.549
4.344
95,49%
128.279
129.223
100,74%
54.761
55.471
101,30%
18.281.849
17.305.741
94,66%

Promoção
Formação Realizado em Crescimento
Social
Profissional
2010
Anual
1.016
3.533
1.046
3.298
4.273
1,66%
102,95%
93,35%
39.113
89.166
43.368
85.855
123.775
4,40%
110,88%
96,29%
7.745
47.016
8.930
46.541
45.803
21,11%
115,30%
98,99%
2.824.730
15.457.119
2.678.134
14.627.607
12.958.208
33,55%
94,81%
94,63%
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Conforme apresentado na Tabela 6, observamos que as metas propostas para 2011 em número
de participações e carga horária foram superadas, apresentando percentuais superiores ao planejado.
Quanto ao número de eventos e recursos financeiros, essas metas ficaram muito próximas dos
100%, ainda assim ficaram acima da média dos anos anteriores, atingindo o índice de 95,49% em
número de eventos e 94,66% da execução financeira.
Por outro lado, também demonstrado na Tabela 6, se compararmos com os resultados de
2010, observamos um crescimento de 1,66% no número de eventos, 4,4% no número de
participações, 21,11% na carga horária e 33,55% na aplicação de recursos financeiros.

ÁREAS DE ATUAÇÃO
São duas as áreas de atuação do Sescoop/PR, na Gerência de Desenvolvimento Humano:
Formação Profissional Cooperativista
São ações voltadas à formação, qualificação e capacitação dos associados, dos dirigentes e
dos empregados em suas cooperativas; alicerçados nos princípios e valores cooperativistas.
Na área de Formação Profissional foram realizados 3.298 eventos, com 85.855 participações e
46.541horas/aula. 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.2) Aprendizagem Profissional
Forma de educação profissional que visa a qualificação ou habilitação inicial de aprendizes e
caracteriza-se pela articulação entre formação e trabalho. Foram realizadas 18 turmas, com 180
eventos, tendo 4.466 participações e carga horária de 3.776 horas/aula.

a.3) Qualificação/Capacitação Profissional
Ato ou efeito de habilitar, de tornar uma pessoa capaz, com potencial e habilidades para
compreender e desenvolver uma determinada atividade. É um processo de ensino-aprendizagem
com o objetivo de instruir, de transmitir conhecimentos e informações, e que se caracteriza também
por almejar objetivos bem delimitados na busca e no alcance de uma operacionalização e
aplicabilidade imediata dos conteúdos e aspectos trabalhados nas suas atividades.
Foram realizados 2.768 eventos, com 67.593 participações e carga horária de 35.754
horas/aula.
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a.4) Aperfeiçoamento Profissional
Cursos que visam atualizar, ampliar ou complementar as competências profissionais
adquiridas na formação profissional ou no trabalho. Pode ocorrer como um programa de formação
inicial e continuada, bem como educação profissional técnica de nível médio.
Foram realizados 59 eventos, com 3.781 participações e carga horária de 1.001 horas/aula.
a.5) Graduação Acadêmica
Curso de nível superior aberto a candidatos que tenham concluído o ensino médio ou
equivalente e que tenham sido classificados em processo seletivo. Confere graus de licenciamento e
bacharelado.
Não foram realizados cursos dessa natureza, por falta de demanda do público beneficiário.
a.6) Graduação Tecnológica
Curso superior de tecnologia, destinado a egressos do ensino médio ou equivalente, voltado
para atividades em uma determinada área profissional. Trata-se de curso de graduação com
características especiais, distinto do bacharelado, cuja conclusão dá direito ao diploma de
tecnólogo. Ocorre apenas como um programa de educação profissional tecnológica de graduação.
Foram realizados 8 eventos, com 517 participações e carga horária de 480 horas/aula.
a.7) Pós-graduação
Destinada a desenvolver e aprofundar a formação adquirida nos cursos de graduação
(inclusive os de educação profissional tecnológicas de graduação), compreendendo programas de
“stricto sensu” (mestrado e doutorado) e os de “lato sensu” (curso de especialização).
Foram realizados 33 cursos com 283 eventos, tendo 9.498 participações e carga horária de
5.530 horas/aula.

Tabela 07: apresenta o comparativo das ações de treinamento na área de atuação Formação
Profissional Cooperativista, levando-se em consideração a natureza dos eventos. São comparados
números previstos e realizados, com índices percentuais do número de evento, carga horária,
número de participações e da aplicação financeira.
Natureza
Aprendizagem
Profissional
Qualificação
Profissional
Aperfeiçoamento
Profissional

Eventos

Carga Horária

P

R

%

193

180

93%

2.996 2.768
59

P

R

R

%
97%

92% 35.715 35.754 100% 70.112 67.593

96%

8.480.609,00

7.935.621,40

94%

3.781 112%

208.330,00

207.830,00

100%

-

-

Graduação
Tecnológica

8

8 100%

480

277

283 102%

3.533 3.298

P

210.109,24

-

4.878

Recurso Financeiro
%

217.700,00

1.126 1.001

98%

R

92%

-

Total em Form.
Profissional

P

4.466

59 100%

3.836 3.776

Graduação
Acadêmica

Pós Graduação

Participações
%

89%

3.390

-

-

-

-

480 100%

560

517

92%

143.200,00

105.977,85

74%

94% 10.226

9.498

93%

3.656.931,00

3.626.388,92

99%

99% 89.166 85.855

96%

12.706.770,00

12.085.927,41

95%

-

5.859 5.530

93% 47.016 46.541

-

-

-
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No ano de 2010/11, o Sescoop Nacional realizou um planejamento estratégico em âmbito
nacional, visando alinhar as atividades realizadas pelas unidades estaduais, como forma de melhor
aproveitar os recursos públicos aplicados e atender de forma mais efetiva as cooperativas
beneficiárias e os seus públicos. Na área finalística foram identificados oito projetos estratégicos,
dos quais sete tem ações de treinamento diretamente relacionados, demonstrados na tabela 8.

Tabela 08: apresenta o comparativo das ações de treinamento na área de atuação Formação
Profissional Cooperativista, levando-se em consideração os objetivos estratégicos do planejamento
sistêmico. São comparados números previstos e realizados, com índices percentuais do número de
evento, carga horária, número de participações e da aplicação financeira.
Objetivos Estratégicos
Obj 1- Cultura da
Cooperação

Eventos
P

R
99

Carga Horária
%

99 100%

P

R

789

Participações
%

801 102%

P
3.677

R

Recurso Financeiro
%

4.264 116%

P

R

%

209.555,00

197.172,93

94%

Obj 2- Profissionalização
1.132 1.101
da Gestão

97% 15.676 15.659 100% 30.775

29.249

95%

6.893.554,00

6.569.142,46

95%

Obj 3- Formação /
1.805 1.615
Qualificação Profissional

89% 22.567 22.139

41.689

95%

4.297.289,00

4.077.175,77

95%

Obj 4- Governança
Cooperativa

672

98%

225.468,00

197.179,25

87%

8.317 102%

945.867,00

921.601,37

97%
88%

34

33

97%

450

Obj 6- Segurança no
Trabalho

417

412

99%

7.346

Obj 7- Qualidade de
Vida

22

16

73%
92%

Obj 8- Responsabilidade
24
22
Socio Ambiental
Total em Formação
3.533 3.298
Profissional

98% 43.762

488 108%
7.259

686

99%

8.188

95

95 100%

1.128

824

73%

92.058,00

80.677,26

93

100 108%

950

840

88%

42.979,00

42.978,37 100%

99% 89.166

85.855

93% 47.016 46.541

96% 12.706.770,00

12.085.927,41

95%

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 1.046 eventos, com 43.368 participações e
8.930 horas/aula ou atividade. 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 empregados
de cooperativas, aos associados e a seus familiares, bem como à comunidade.
Foram realizados 382 eventos, com 13.614 participações e carga horária de 3.171 horas/aula.

b.2) Saúde
Ações voltadas para a prevenção e manutenção da saúde física e mental para a melhoria da
qualidade de vida do público beneficiário.
Foram realizados 166 eventos, com 11.422 participações e carga horária de 431 horas/aula.

b.3) Cultura
São ações que fortalecem a sociedade, por meio dos seus hábitos, seus costumes, crenças e
valores formadores da cultura. Atividades que se desenvolvem trabalhando o conjunto das
características humanas inatas, que se criam, se preservam ou aprimoram por meio da comunicação
e cooperação entre indivíduos.
Foram realizados 41 eventos, com 3.731 participações e carga horária de 165 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 comemorativas,
atividades esportivas encontros, entre outros.
Foram realizados 124 eventos, com 10.027 participações e carga horária de 698 horas/aula.

b.5) Geração de Renda
Ações que contribuem para a geração e o aumento da renda das famílias, da participação na
economia local e influindo na melhoria de vida da comunidade que estão direta ou indiretamente
ligadas ao cooperativismo.
Foram realizados 331 eventos, com 4.414 participações e carga horária de 4.461 horas/aula.

b. Meio Ambiente
Ações com foco na educação ambiental, reconhecendo a importância do meio ambiente para o
cooperativismo, seus impactos econômicos e sociais, promovendo o desenvolvimento com
sustentabilidade local nos modos de produção.
Foram realizados dois eventos, com 160 participações e carga horária de 4 horas/aula.
Tabela 09: apresenta o comparativo das ações de treinamento na área de atuação Promoção
Social, levando-se em consideração a natureza dos eventos. São comparados números previstos e
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realizados, com índices percentuais do número de evento, carga horária, número de participações e
da aplicação financeira.
Natureza

P

Eventos
R
%

Carga Horária
P
R
%

Educação

401

382

Saúde

152

166 109%

Cultura
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Integração Social
Geração de
Renda

95%

3.206 3.171

P

Participações
R
%

P

Recurso Financeiro
R

%

99% 13.332 13.614 102%

1.176.970,00

1.130.074,31

96%

368

431 117% 10.350 11.422 110%

220.594,00

217.037,97

98%

41 111%

189

165

3.731 127%

261.386,00

259.294,70

99%

121

124 102%

610

698 114%

8.965 10.027 112%

969.402,00

875.535,34

90%

302

331 110%

3.332

189.140,00

189.140,00

100%

80%

5.700,00

3.000,00

53%

7.745 8.930 115% 39.113 43.368 111%

2.823.192,00

2.674.082,32

95%

Meio Ambiente

3

2

2.934

3.364 4.461 133%

67%

Total em
1.016 1.046 103%
Promoção Social

87%

8

4

50%

4.414 132%

200

160

Assim como na Formação Profissional Cooperativista, as ações de Promoção Social também
estão relacionadas com o planejamento estratégico coordenado pelo Sescoop Nacional. Na tabela 10
apresentamos os números relativos a esta área de atuação.
Tabela 10: apresenta o comparativo das ações de treinamento na área de atuação Promoção
Social, relativos aos objetivos estratégicos do planejamento sistêmico. São comparados números
previstos e realizados, com índices percentuais do número de evento, carga horária, número de
participações e da aplicação financeira.
Objetivos Estratégicos
Obj 1- Cultura da
Cooperação
Obj 2- Profis. da Gestão
Obj 3- Form/Qualif
Profissional
Obj 4- Governança
Cooperativa
Obj 6- Segurança no
Trabalho
Obj 7- Qualidade de
Vida
Obj 8- Respons Socio
Ambiental
Total em Promoção
Social

P

Eventos
R
%

Carga Horária
P
R
%

P

Participações
R
%

430

420

98%

3.437

-

-

-

-

-

-

-

-

41 100%

283

276

98%

1.972

-

-

-

-

-

140

150 107%

277

396

427 108%

3.723

41
-

9

-

8

89%

25

1.016 1.046 103%

7.745

3.520 102% 19.905

303 109% 10.100
4.810 129%
21

84%

6.781
355

8.930 115% 39.113

P

21.813 110%

Recurso Financeiro
R

%

2.190.948,00

2.061.958,23

94%

-

-

-

-

1.926

98%

48.720,00

47.646,08

98%

-

-

-

-

-

11.020 109%

199.654,00

197.597,97

99%

8.294 122%

369.370,00

355.080,04

96%

89%

14.500,00

11.800,00

81%

43.368 111%

2.823.192,00

2.674.082,32

95%

315

Indicadores de desempenho operacional

Para uma melhor avaliação de desempenho e dos resultados alcançados em 2011, bem como a
correta aplicação dos recursos, apresentamos na sequência os indicadores de gestão de
desenvolvimento humano. Os indicadores foram classificados e serão apresentados em quatro
grupos distintos:
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a) Indicadores de desempenho – medem o desempenho das atividades do Sescoop/PR,
comparativamente com os exercícios anteriores, no que diz respeito ao número de eventos,
número de participações, carga horária e investimentos realizados.
b) Indicadores de eficiência – medem a aplicação dos recursos, calculando os valores médios
investidos, tanto em capacitação profissional, quanto em promoção social, por evento, por
participante e por hora/aula.
c) Indicadores de eficácia – avalia os resultados da capacitação profissional e da promoção
social, previstos e realizados, no que diz respeito a eventos, participações, carga horária e
investimentos, além de comparar a carga horária por evento e as participações por evento.
d) Indicadores de efetividade – tem por objetivo calcular o percentual de evolução dos
resultados das avaliações dos eventos de capacitação profissional e de promoção social.
Mede a evolução do conhecimento dos participantes de treinamentos proporcionados pelo
Sescoop/PR.
Os números apresentados na sequência originam os indicadores descritos acima.


Número de eventos realizados: no exercício de 2011, foram realizados 4.344
eventos sendo 3.298 em Formação Profissional e 1.046 ações de Promoção
Social.



Número de participações nos eventos: de janeiro a dezembro de 2011
participaram dos eventos 129.223 cooperativistas. Deste total, 85.855 pessoas
participaram de eventos de Formação Profissional e 43.368 pessoas em eventos
de Promoção Social.



Carga horária total: a carga horária é um indicador importante na avaliação do
Sescoop/PR, pois destaca o esforço realizado no sentido de melhor formar,
capacitar e promover as pessoas. A carga horária apresentada se refere à duração
do evento, sem levar em consideração as participações. Foram 55.471 horas/aula
ou atividades realizadas nos 4.344 eventos, sendo 8.930 horas aplicadas nas ações
de Promoção Social e 46.541 horas aplicadas nas ações de Formação Profissional
dos eventos centralizados e descentralizados.



Recursos financeiros: os recursos aplicados no ano de 2011 totalizaram R$
17.305741,00, sendo R$ 2.678.134,00 em ações de Promoção Social e R$
14.627.607,00 em ações de Formação Profissional. Nesses recursos estão
contabilizados todos os custos necessários para a realização dos eventos como
remuneração de instrutores, despesas com material didático, divulgação,
alimentação, hospedagem, além das despesas administrativas e com pessoal da
equipe da gerência de desenvolvimento humano.
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Indicadores de Desempenho
a. Número de Eventos
Gráfico 5: Mede a evolução do número de eventos totais realizados pelo Sescoop/PR.

O ano de 2011, comparado com 2010, apresentamos um crescimento de 1,66% no número de
eventos, conforme demonstrado na tabela 6. Essa evolução está relacionada ao aumento de
programas continuados, visto o crescimento de aplicação financeira, bem como, o crescimento da
carga horária, demonstrados na mesma tabela 6.

b. Número de Participações
Gráfico 6: Mede 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 demonstrado no
gráfico acima, teve um aumento 4,4%.
c. Carga Horária
Gráfico 7: Mede a evolução da carga horária total nos eventos realizados pelo Sescoop/PR

De todos os indicadores, esse é o que mede o tempo de duração das ações de treinamento, ou
seja, o tempo disponibilizado para participação efetiva nas ações promovidas pelo Sescoop/PR. Em
2011, conforme demonstrado no gráfico acima, tivemos um crescimento de 21,11% na carga
horária, se compararmos com o exercício de 2010.

d. Investimentos Realizados
Gráfico 8: Mede a evolução dos investimentos realizados pelo Sescoop/PR em treinamentos

O Sescoop/PR teve um acréscimo substancial no montante de recursos financeiros aplicados
em treinamentos, na ordem de 33,55%, se comparado com o exercício de 2010. Esse aumento
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possibilitou ampliar as ações junto ao público beneficiário, influenciando diretamente nos demais
indicadores.

Indicadores de Eficiência
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 9: Investimento médio por participante, medido em reais (R$). Análise comparativa
entre o previsto e o realizado em 2011

O gráfico acima demonstra os investimentos realizados por participante, sendo que estavam
previstos R$ 142,52 e foram aplicados na média, R$ 133,92.

b. Investimento médio por evento
Por meio desse indicador se calcula o valor médio por evento investido nas ações de
capacitação profissional, promoção social e total. O resultado é obtido por meio da divisão do
investimento total pelo total de eventos nas ações analisadas.
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Gráfico 10: Investimento médio por evento, medido em reais (R$). Análise comparativa entre
o previsto e o realizado em 2011

Investimento Médio por Evento (R$)
5.000,00
4.000,00
3.000,00
2.000,00
1.000,00
Previsto
Realizado

Promoção
Social
2.780,25

Formação
Profissional
4.375,07

Total
4.018,87

2.560,36

4.435,30

3.983,83

Assim como no gráfico anterior, os valores expressos em reais por esse indicador apresentam
uma situação semelhante, ou seja, um valor realizado menor do que o previsto.

c.

Investimento médio por hora/aula

Por meio desse indicador se calcula o custo da hora/aula nas ações de capacitação
profissional, promoção social e total por evento. O resultado é obtido por meio da divisão do
investimento total pelo total de eventos nas ações analisadas.
Gráfico 11: Investimento médio por hora/aula, medido em reais (R$). Análise comparativa
entre o previsto e o realizado em 2011

Também nesse indicador observamos que foram gastos menos recursos que o previsto. Com o
crescimento de 33,55% no volume de recursos aplicados (Gráfico 10) e 21,11% na carga horária
(Gráfico 9), esse indicador tem um comportamento semelhante aos anteriores, confirmando a
otimização dos recursos financeiros.
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Indicadores de Eficácia
a) Média de horas/aula por evento
Por meio desse indicador se calcula o número médio de horas/aula nas ações de capacitação
profissional, promoção social e total por evento. O resultado é obtido por meio da divisão do total
de horas/aula pelo total de eventos nas ações analisadas.
Gráfico 12: Média de horas/aula por evento. Análise comparativa entre o previsto e o
realizado em 2011
Carga Horária por Evento
15,00
10,00
5,00
Previsto
Realizado

Promoção
Social
7,62

Formação
Profissional
13,31

Total
12,04

8,54

14,11

12,77

No gráfico acima observamos uma melhora na média de horas aula por evento. Isso se deve a
um acréscimo de pós-graduações realizado neste exercício. Também os eventos de Promoção Social
tiveram um ligeiro aumento na carga horária.
b) Média de participações por evento
Por meio desse indicador se calcula o número médio de participações nas ações de
capacitação profissional, promoção social e total por evento. O resultado é obtido por meio da
divisão do total de participações pelo total de eventos nas ações analisadas.
Gráfico 13: Média de participações por evento. Análise comparativa entre o previsto e o
realizado em 2011
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No gráfico acima observamos uma média um pouco superior à prevista. 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 analisadas.
Gráfico 14: Eventos previstos e realizados

Conforme demonstrado no gráfico acima, o indicador demonstra que a meta global foi
parcialmente alcançada. O número de eventos de Promoção Social superou a meta em detrimento
do número de eventos de Formação Profissional que ficou aquém ao planejado.
d) Participações previstas e realizadas
Por meio desse indicador se calcula o percentual de participantes atendidos em relação aos
previstos nos eventos de promoção social, capacitação profissional e total. O resultado é obtido por
meio da divisão do total de participações efetivas pelo total de participações previstas nas ações
analisadas.

Gráfico 15: Participações previstas e realizadas
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No gráfico acima podemos observar que a meta de participações foi superada em 4,4%.
Destaque para as ações de Promoção Social, confirmando o que foi observado no indicador anterior.

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 obtido por
meio da divisão do total de horas/aula efetivas pelo total de horas/aula previstas nas ações
analisadas.

Gráfico 16: Carga horária prevista e realizada
Carga Horária Prevista e Realizada
60.000
50.000
40.000
30.000
20.000
10.000
-

Promoção
Social
7.745

Formação
Profissional
47.016

54.761

Realizado

8.930

46.541

55.471

Índice %

115,30%

98,99%

101,30%

Previsto

Total

No gráfico acima observamos um índice de 101,30% da meta realizada. O indicador
demonstra a intensificação nas ações de Promoção Social, com investimentos focados em ações de
educação, saúde e geração de renda, priorizando a qualidade de vida do público beneficiário.

f)

Investimentos previstos e realizados

Por meio desse indicador se calcula o investimento total realizado em relação ao previsto nas
ações de promoção social, capacitação profissional e total. O resultado é obtido por meio da divisão
do total dos investimentos efetivos pelo total de investimentos previstos nas ações analisadas.
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Gráfico 17: Investimentos previstos e realizados

O volume de recursos aplicados pelo Sescoop/PR foi o maior até o momento. Conforme
demonstrado no Gráfico 7, em 2011 tivemos um crescimento de 33,55% no total dos recursos
aplicados, se comparado com o exercício de 2010. Da mesma forma, o índice de 94,66% é um dos
maiores índices de aplicação de recursos no Sescoop/PR, onde a aplicação responsável é uma das
características na liberação de recursos.

Indicadores de Efetividade
De todos os indicadores, os de efetividade são os mais complexos para se medir, pois trata da
evolução do conhecimento dos participantes após os treinamentos, decorrido um determinado
período de tempo. Visa verificar a aplicação de novos conceitos na rotina de trabalho, maior rapidez
na execução de novas tarefas, melhoria na qualidade do trabalho, além da redução do retrabalho.
Seguindo orientação do Sescoop Nacional, os indicadores de efetividade devem ser obtidos
mediante a aplicação de questionário específico junto aos participantes e cooperativas atendidas nos
eventos de formação profissional e promoção social e visam calcular o percentual de evolução dos
resultados das avaliações dos eventos.
Para se obter os resultados dos indicadores de efetividade das ações de formação profissional
e promoção social relativos ao ano de 2011, foram aplicados questionários específicos junto aos
participantes e cooperativas atendidas. Do total de 1.813 projetos analisados pelo Comitê de Análise
de Projetos, foram avaliados 332 projetos, sendo 263 de Formação Profissional e 69 de Promoção
Social.
Os índices para capacitação profissional e promoção social foram obtidos a partir da aplicação
da seguinte fórmula nos questionários obtidos:
a= soma da avaliação dos participantes nos eventos (antes do evento)
total da amostragem
b= soma da avaliação dos participantes nos eventos (depois do evento)
total da amostragem
c= (b/a-1)x100
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O questionário aplicado nas ações de formação profissional contém:
QUESTÕES
1a. Desempenho profissional dos participantes antes dos eventos de formação
profissional
1b. Desempenho profissional dos participantes depois dos eventos de formação
profissional
2a. Desempenho nas relações interpessoais dos participantes antes dos eventos
de formação profissional
2b. Desempenho nas relações interpessoais dos participantes depois dos eventos
de formação profissional
3a. Conhecimento de cooperativismo e de cooperativas antes dos eventos de
formação profissional
3b. Conhecimento de cooperativismo e de cooperativas depois dos eventos de
formação profissional
4a. Qualidade gerencial das cooperativas antes dos eventos de formação
profissional
4b. Qualidade gerencial das cooperativas depois dos eventos de formação
profissional
5. Grau de contribuição para a melhoria da profissionalização das cooperativas
com os eventos de formação profissional
6. Grau de satisfação geral com os eventos de formação profissional

(a)
(b)

(c)

(a)
(b)

(c)

(a)
(b)

(c)

(a)
(b)

(c)

(a)
(a)

Já o questionário aplicado nas ações de promoção social, por sua vez, possui as seguintes
questões:
QUESTÕES
1a. Desempenho nas relações sociais dos participantes antes
eventos de promoção social
1b. Desempenho nas relações sociais dos participantes depois
eventos de promoção social
2a. Conhecimento de cooperativismo e de cooperativas antes
eventos de promoção social
2b. Conhecimento de cooperativismo e de cooperativas depois
eventos de promoção social
3a. Grau de satisfação geral com os eventos de promoção social

dos

(a)

dos

(b)

dos

(a)

dos

(b)

(c)

(c)

(a)

Os questionários foram respondidos pelos participantes dos eventos e também pelo gestor 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 percentual
de evolução desses resultados. Demonstram o grau de contribuição dos eventos do Sescoop/PR na
evolução do desempenho e do conhecimento dos participantes, além da percepção do gestor com
relação à melhoria no desempenho das atividades junto à função de cada empregado capacitado.
Ambos expressos em percentual. Nos item 5 e 6 demonstramos as notas (de 1 a 10) atribuídas às
questões avaliadas.
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Tabela 11: Avaliação dos resultados dos eventos de capacitação profissional por parte dos
participantes e dos gestores
Item

Nome do indicador

Avaliação do

Avaliação do

Participante

Gestor

1ab.

Evolução do desempenho profissional

20,87%

20,28%

2ab.

Evolução do desempenho relacional

16,85%

16,37%

3ab.

Evolução do conhecimento cooperativista

17,36%

14,52%

4ab.

Evolução da qualidade gerencial

13,13%

12,79%

5a.

Grau de contribuição para a melhoria da profissionalização

8,82

8,93

6a.

Grau de satisfação geral com os eventos

9,04

9,08

Analisando a tabela acima, podemos afirmar que os eventos de Sescoop/PR contribuíram para
a melhoria do desempenho profissional, relacional, qualidade gerencial e do conhecimento
cooperativista junto às cooperativas. Observa-se ainda, que existe um grau de satisfação geral com
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 Sescoop/PR na
evolução do desempenho das relações sociais dos participantes e do conhecimento em
cooperativismo, além da percepção do gestor com relação à melhoria no desempenho das relações
sociais no ambiente de trabalho. No item 3 demonstramos as notas de 1 a 10 atribuídas à questão
avaliada.

Tabela 12: Avaliação dos resultados dos eventos de promoção social por parte dos
participantes e dos gestores

Item

Nome do indicador

Avaliação do

Avaliação do

Participante

Gestor

1ab.

Evolução do desempenho nas relações sociais

31,41%

26,32%

2ab.

Evolução do conhecimento cooperativista

33,26%

25,80%

3a.

Grau de satisfação geral com os eventos

9,17

8,92

Analisando a tabela acima, podemos afirmar que os eventos do Sescoop/PR contribuíram para
a melhoria do desempenho das relações sociais e do conhecimento cooperativista junto às
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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.
a) 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 Sescoop/PR.
Ao encerrarem o curso, os participantes preenchem um questionário de avaliação por reação. Nesse
questionário, demonstram o grau de satisfação com relação ao instrutor, conteúdo programático,
material didático, ambiente, equipamentos, apoio organizacional, expectativas entre outros fatores.
De cada evento do curso é efetuada uma média aritmética para se atingir a um conceito na escala de
1 a 10. A média do evento é registrada no fechamento do processo.
Para fins de avaliação, consideramos os seguintes parâmetros:
- notas médias até 6,9 recebem conceito “regular”;
- notas médias de 7,0 a 8,9 recebem conceito “bom”;
- notas médias acima de 9,0 recebem conceito “excelente”.
Foram avaliados 3.259 eventos de Formação Profissional, do total de 3.298, e 1.035 eventos
de Promoção Social do total de 1.046. Ou seja, dos 4.344 eventos, apenas 50 não foram avaliados,
em função de características e tipos de eventos onde a aplicação de formulários não foi possível.
Na tabela abaixo demonstramos a média aritmética de todas as notas dos eventos de
capacitação profissional e promoção social.
Tabela 13: Média aritmética dos eventos de Formação Profissional e Promoção Social no ano
de 2011
Área de Atuação

Nota Média de todos os Eventos

Formação Profissional Cooperativista

9,04

Promoção Social

9,19

Esses indicadores a seguir demonstram o grau de satisfação das pessoas que participaram dos
treinamentos e ações realizadas e promovidas pelo Sescoop/PR.

48

Gráfico 18: Indicadores de satisfação dos clientes nos eventos de Formação Profissional

Gráfico 19: Indicadores de satisfação dos clientes nos eventos de 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
Desenvolvimento Humano do Sescoop/PR, que se baseou em informações técnicas fornecidas pela
equipe e cooperativas, bem como informações extraídas do banco de dados dos sistema de
informáticas, mantidos e assistidos pela coordenadoria de TI – tecnologia da informação do
Sescoop/PR.
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1.11.2 Investimentos em Monitoramento e Desenvolvimento de Cooperativas
As atividades de monitoramento e desenvolvimento de cooperativas têm como principal
objetivo a manutenção da qualidade da gestão das empresas cooperativas, preservando sua
credibilidade perante terceiros e a transparência junto ao quadro social. Busca-se, ainda, assegurar a
longevidade das cooperativas.
A qualidade da gestão é perseguida mediante processos que envolvem a constituição, o
registro, o sistema de acompanhamento e a auditoria de gestão, incluindo também a análise de
cenários econômicos e dos meios de conduzir os negócios nos diversos ambientes onde atuam.
Esses processos combinam-se ao monitoramento das cooperativas, que busca proporcionar
melhores níveis de eficiência e eficácia, com maiores resultados e menos gastos financeiros. Outra
meta é garantir que as cooperativas sejam, de fato, sociedades democráticas atentas aos anseios dos
cooperados, sem, contudo, perder de vista o mercado e os condicionantes econômicos.
Desenvolvimento e Autogestão
0773 - Gestão Política, Exec. Financeira, Contabilidade e
Controle
333 – Empregabilidade
Sub-função:
Coordenar e monitorar a gestão das cooperativas
Objetivo Geral:
José Roberto Ricken
Gerente do programa:
Responsável pelo programa Gerson José Lauermann
no âmbito da UJ
Empregados, cooperados, dirigentes e familiares das cooperativas
Beneficiários:
contribuintes.
8979 – Monitoramento, Supervisão, Auditoria e Controle de
Ação:
Cooperativas
PREVISÃO
EXECUÇÃO –
EXECUÇÃO/PREVISÃO
META
– R$
R$
%
Financeira
1.377.634
1.335.093
96,91
Física
863
941
109,04
Programa:

Ações vinculadas aos objetivos estratégicos
a.1) Assessoria à auditoria de gestão, contábil e tributária.
Com a finalidade de acompanhar o desempenho do cooperativismo em todos seus aspectos
relevantes por meio do conjunto de controles que zelam pela fidedignidade, confiabilidade,
exatidão e clareza das informações, o Sistema Ocepar desenvolve em apoio às cooperativas,
trabalhos nas áreas de auditoria e assessoria contábil e tributária. O trabalho compreende o
acompanhamento das auditorias internas e externas, a capacitação dos conselheiros fiscais e
assessoria a suas atividades e apoio nas questões relacionadas à contabilidade e tributação.
a.2) Auditoria de Gestão
Compreende a análise de processos de cadastramento de auditores independentes para o seu
credenciamento junto à OCB. Das muitas consultas e análises de pedido de registro de auditores na
OCB / OCEPAR em 2011, foram aprovados um registro e dois recredenciamentos de empresas de
auditoria. Também foi baixado um registro de credenciamento de empresa de auditoria
independente.
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a.3) Auditores Independentes
Foram planejados e realizados quatro eventos, voltados para capacitação e atualização profissional
(Contábil / Tributária) dos Contadores e Auditores Internos das cooperativas do Estado do Paraná,
sendo um fórum estadual para contadores e três cursos de capacitação, totalizando 54 horas e 215
participações, gerando uma média de 14 horas e 54 participações por evento.
a.4) Assessoria contábil, tributária e legislativa.
Atuação voltada ao acompanhamento diário do andamento de projetos de lei e medidas provisórias
junto à Câmara e Senado Federal, bem como normativos da Receita Federal, Conselhos e Agências
reguladoras, com apresentação de sugestões para aperfeiçoamento da legislação. No Estado do
Paraná, discussões e apresentação de propostas de alteração da legislação de ICMS.
Em 2011, foram analisado quatorze projetos legislativos e dezoito Medidas Provisórias, elaboradas
dezessete emendas aos Projetos Legislativos e Medidas Provisórias, sugeridas cinco alterações de
Decretos e Normativos relativos ao ICMS. Realizadas três reuniões com GAET (Grupo de
Acompanhamento e Estudos Tributários e Contábeis), formado por profissionais das cooperativas.
Participação em duas reuniões dos Comitês Contábil/Tributário e Jurídico da OCB para tratar de
assuntos relativos à legislação e tributação de cooperativas, três reuniões com o Comitê Tributário
da Cadeia do Café e Grupo Técnico de Apoio para tratar da adequação das novas regras de
tributação do PIS/COFINS em estudos no âmbito do Ministério da Fazenda, e dezenove reuniões
com grupos técnicos e entidades para discussão dos impactos e elaboração de sugestões aos projetos
legislativos, medidas provisórias, leis e instruções normativas, em especial sobre Fcont, SPED
PIS/COFINS, e Normas do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPCs) em convergências para
as Normas Internacionais de Contabilidade (IFRSs).
Como medidas efetivas para a melhoria dos processos contábeis e tributários foram realizados: um
curso de DIPJ – Declaração de Informações Econômico Fiscais da pessoa Jurídica, um curso para
auditores internos das cooperativas, um Fórum de Contadores com palestras sobre CPCs e IFRSs,
um curso fechamento de balanço, e nove reuniões no Congresso Nacional e com técnicos do
Ministério da Fazenda (Receita Federal do Brasil).
a.5) Assessoria e Acompanhamento Parlamentar
Os trabalhos de acompanhamento legislativo, assessoria contábil, tributária e parlamentar em 2011,
do Sistema OCEPAR, conjuntamente com a OCB em Brasília/DF, consistiram de rastreamentos
diários de proposições afetas direta ou indiretamente ao cooperativismo, mediante a análise de
Medidas Provisórias e Projetos de Lei. Para tanto, houve participações em diversas reuniões e
mantidos contatos permanentes com parlamentares e assessorias, num trabalho de monitoramento
com a elaboração de estudos e levantamentos sobre os impactos tributários e efeitos no mercado
(econômico / financeiros), bem como proposição de emendas e pareceres para subsidiar os
deputados e senadores. Com esse objetivo, foi analisados quatorze projetos legislativos e dezoito
medidas provisórias e realizadas nove reuniões no Congresso Nacional e Ministério da Fazenda
(Receita Federal do Brasil) envolvendo quarenta e oito dias de trabalhos, nos quais estiveram
presentes os representantes da OCEPAR.
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a.6) Assessoria tributária
Foram realizadas duas reuniões com o GAET (Grupo de Acompanhamento e Estudos Tributários e
Contábeis), formado por profissionais das cooperativas do Paraná, atendidas 132 consultas
contábeis e tributárias, emitidos pareceres técnicos, ofícios orientativos, emendas e proposições.
Também ocorreu a participação em duas reuniões dos Comitês Contábil/Tributário e jurídico da
OCB para tratar de assuntos relativos à legislação, tributação e contabilidade de cooperativas e
dezenove reuniões com grupos técnicos e entidades para discussão dos impactos e elaboração de
sugestões aos projetos legislativos, medidas provisórias, decretos e normativos.
Como medidas efetivas para a melhoria dos processos contábeis e tributários foram realizados: um
curso DIPJ – Declaração de Informações Econômico Fiscais da Pessoa Jurídica, um curso para
auditores internos de cooperativas, um Fórum de Contadores, e um curso fechamento de balanço.
a.7) Constituição e Registro
O fomento ao cooperativismo é uma das ações do Sistema Ocepar, com o objetivo de propagar a
doutrina cooperativista de uma forma correta, evitando a constituição de cooperativas que não
observem os princípios cooperativistas e a legislação aplicável.
O sistema Ocepar possui um setor especializado em sociedades cooperativas, presta atendimento e
consulta a grupos de interessados na constituição de novas cooperativas, na orientação quanto a
reformas estatutárias e na motivação e difusão do cooperativismo para o público infantil e juvenil.
A orientação na constituição de cooperativas é a ação preventiva de monitoramento. Para projetar o
sucesso das novas cooperativas, o sistema Ocepar baseia sua orientação em quatro pilares de
sustentação: a necessidade e solução, o comprometimento dos interessados, a viabilidade
econômica do negócio e a sustentação legal. Preenchidos estes requisitos, o grupo de interessados
na constituição de uma cooperativa terá certeza que haverá sucesso para o novo empreendimento.
Com esta linha de atuação, em 2011 foram prestadas orientações a 101 grupos de pessoas
interessadas em constituir cooperativa, percentualmente divididos nos seguintes ramos: 24%
agropecuário, 26% trabalho, 17% produção, 16% transportes, 3% consumo, 5% crédito, 4%
habitacional e 5% saúde. Estes atendimentos resultaram na constituição e aprovação de registro
provisório de onze cooperativas.
a.8) Acompanhamento e desenvolvimento da gestão da 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 concorrência.
a.9) Sistema de Análise e Monitoramento das Cooperativas do Paraná – AutoGestão
Em 2011 o Sistema AutoGestão teve três novas versões publicadas, para correção de “bugs” e
implantação de novas funcionalidades e melhorias demandadas pelas cooperativas usuárias.
Destacamos como a grande inovação do sistema em 2011 a possibilidade das cooperativas
acessarem as informações de empresas mercantis, diretamente ligadas ao seu ramo de atividade,
como por exemplo, as cooperativas de crédito poder realizar comparações de seus indicadores com
os dez maiores banco que operam no Brasil, ou ainda as cooperativas agropecuárias poderem se
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comparar com as empresas do agronegócio que tenham ações na Bolsa de Valores de São Paulo
(BOVESPA).
Estas versões e implementações foram totalmente desenvolvidas pela equipe interna do
Sescoop/PR, num trabalho conjunto entre a Gerência de Desenvolvimento e Autogestão e
Coordenadoria de TI.
O Sistema AutoGestão tornou-se o grande diferencial no trabalho de monitoramento e
acompanhamento e desta forma o Sescoop Nacional está realizando trabalho para que todas as
unidades estaduais tenham acesso a ele.
Visando auxiliar este trabalho o Sescoop/PR realizou treinamento a multiplicadores de outras
unidades estaduais e capacitou técnicos da OCB/ES e OCB/MS, para extrair dados e realizar visitas
técnicas embasadas na experiência Paranaense.
Atualmente o Sistema AutoGestão conta com 1069 usuários ativos e cadastrados, e em 2011 contou
com mais de 10.400 acessos (logins efetuados), as estatísticas de acesso demonstram que além de
nosso estado o sistema também foi acessado em São Paulo, rio Grande do Sul, Minas Gerais, Goiás,
etc.. , o que comprova que os usuários das cooperativas utilizam esta ferramenta mesmo em
viagens.
a.10) Sistema Integrado de Gestão
O projeto SIG – Sistema Integrado de Gestão visa proporcionar às cooperativas de pequeno porte
acesso a sistema de informação adequado à sua realidade e que esteja pronto a satisfazer sua futuras
necessidades para crescimento. O projeto integra informações operacionais, contábeis, financeiras,
RH e gerenciais. Este projeto teve inicio em 2008 e contou com 10 cooperativas, iniciou-se com o
atendimento ao ramo agropecuário e atualmente já contempla também o ramo transporte.
Além da melhora de controles, transparência, confiabilidade nas informações o projeto SIG,
proporciona economia financeira à cooperativa que desta forma pode ter sua estrutura contábil
interna ao invés de terceirizá-la, e isto traz agilidade e confiabilidade na informação.
a.11) Visitas Técnicas
Em 2011, a gerência de desenvolvimento e autogestão realizou 174 visitas técnicas, estas visitas
visam discutir e debater a variação de indicadores econômico e financeiros das cooperativas com
seus dirigentes, avaliando possíveis correções ou ajustes em estratégias de condução do negócio,
visa também identificar a evolução do sistema cooperativo perante o mercado, através de
comparações de cenários.
As visitas técnicas basicamente são coordenadas por três equipes de trabalho, que atuam em
conjunto com a Gerência de Desenvolvimento Humano, de forma analítica as visitas realizadas
foram:
a) Unidade – Centro Sul (PR) = 55 visitas;
b) Unidade – Norte/Noroeste = 45 visitas;
c) Unidade – Oeste/Sudoeste = 64 visitas;
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a.12) Assessoria de análises e controles
Consiste no acompanhamento macro das informações econômicas e financeiras dos agrupamentos
de cooperativas e elaboração de cenários comparativos com as atividades mercantis
correlacionadas.
Atua também no suporte e simulação de informações a diretoria, gerencia e cooperativas além de
participar de ações em projetos especiais, contemplando projetos de captação de recursos,
reestruturação e decisões estratégicas.
Em 2011 foram elaborados relatórios de análise detalhada dos ramos Agropecuário, Crédito, Saúde
e Transporte os quais além de disponibilizados para as cooperativas serviram de embasamento
técnico para uso em discussões fisco tributárias.
Estes relatórios técnicos tornam-se base de informações oficiais para divulgação dos números do
cooperativismo Paranaense
a.13) Trabalhos Especiais
Em atendimento às demandas das cooperativas o Sescoop/PR realizou em 2011, seis trabalhos
especiais, que tiveram focos diversos, como levantamento patrimonial, viabilidade de continuação
de atividade, perfil de endividamento, custo de produção, projeto para captação de recursos e
incorporação e aquisição de unidades de outra cooperativa.
As cooperativas atendidas pelos trabalhos especiais foram: Coasul (São João), Copagra (Nova
Londrina), Cerme (Medianeira), Confepar (Londrina), Camisc (Mariópolis), Coprossel (Laranjeiras
do Sul).
a.14) Capacitação e atualização profissional
Para dar suporte ao programa de autogestão, foram realizados eventos de capacitação e atualização
profissional, sendo: 01 curso de auditores internos, 1 curso de DIPJ, 2 cursos de fechamento de
balanço, 10 cursos para conselheiros fiscais, 1 curso de atualização tributária, 2 fóruns dos
profissionais em finanças, 1 fórum dos profissionais de contabilidade e 2 palestras sobre
cooperativismo, no total os cursos de capacitação planejados e realizados pela gerencia de
desenvolvimento e autogestão contou com 944 participações em uma carga de 541 horas.
Ainda com atividade conjunta das gerências de GDA e GDH foram acompanhados diversos outros
eventos centralizados, além de participação ativa no planejamento e execução do evento
denominado Encontro Estadual de Agentes de DA e DH que contou com a participação de 82
participantes.
a.15) Assessoramento à gestão das pequenas cooperativas
O programa de apoio integral as pequenas cooperativas – PROCOOPE tem sua atuação voltada ao
desenvolvimento das novas e pequenas cooperativas, através do assessoramento direto na
regularização documentária, na organização dos processos administrativos e de controle. Tem como
objetivo dar suporte ao desenvolvimento das atividades das pequenas cooperativas e das novas no
inicio de suas atividades.
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Com a nova metodologia de trabalho em unidades regionais o PROCOOPE é atendido pelos
mesmos analistas que atendem as demais cooperativas na região de atuação, isto facilitou o
conhecimento das cooperativas e mapeamento local.
Das visitas técnicas realizadas em 2011 66% foram para cooperativas inseridas no Procoope.
Dentro deste projeto o GDA também tem a missão de emitir parecer sobre a concessão de registro
provisórios ou definitivos, analisando a viabilidade econômica e financeira da cooperativas através
de balanços ou estudos próprios, em 2011 foram emitidos 11 pareceres para concessão de registro
provisório e 03 para concessão de registro definitivo, e ainda foram emitidas 04 correspondências
de notificação de cooperativas não registradas.
O Procoope também tem a missão de organizar e receber as demandas consolidadas dos ramos e
promover ações que contemplem estas necessidades, dentro destes pleitos destacamos:
a.16) Ramo Transportes
Para o ramo transporte foi realizado em 2011 quatro encontro de dirigentes, que contaram com 135
participantes, onde as demandas eram repassadas ao sistema Ocepar e neste mesmo momento eram
demonstradas as ações realizadas para atendimento destas, além destes encontros as cooperativas
Paranaenses também foram representadas no 1º encontro de negócios de cooperativas de transporte
(São Paulo), no 2º Seminário de cooperativas de transporte (Passo Fundo), em quatro reuniões
ordinárias do conselho especializado do ramo Transporte (Brasília), duas reuniões na ANTT
(agência nacional de transportes terrestres – Brasília), dentre os assuntos discutidos e debatidos para
o ramo em 2011, destacamos: Registro RNTRC, Seguro, Central de fretes/compras, Manual de
regulação do ramo, Imposto de Renda, Contribuição previdenciária, Conhecimento eletrônico de
frete, Tolerância de balanças, Conta frete, Linhas de crédito para renovação de frota, Isenção de IPI,
Pró-caminhoneiro.
a.17) Ramo Educacional
Foi realizado em Foz do Iguaçu o 2º Encontro Estadual das Cooperativas educacionais, neste
encontro nosso papel foi de demonstrar as dificuldades comuns apresentadas nas singulares do
ramo, como inadimplência, margem baixa e resultado operacional negativo, contamos com a
participação de quatro cooperativas educacionais, que iniciaram conversa para futuramente
constituir uma central ou se organizarem através de conselho especializado, para que tenham acesso
e representatividade junto à OCB.
a.18) Ramo Saúde
O ramo saúde teve atenção especial da gerência de desenvolvimento e autogestão em 2011 na
questão das visitas técnicas, onde focamos o detalhamento e apresentação de indicadores
econômico e financeiros, adaptando a metodologia de exposição para melhor entendimento dos
dirigentes (na grande maioria médicos).
Avaliação crítica dos resultados do Monitoramento e Desenvolvimento de Cooperativas
Para a elaboração dos indicadores de gestão, da Gerência de Desenvolvimento e Autogestão, mais
especificamente nas ações vinculadas aos objetivos estratégicos:


Apoio e orientação para constituição e registro;
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Acompanhamento e Monitoramento da Gestão Cooperativa;
Auditoria de Gestão Cooperativa;
Consultoria Especializada para cooperativas,

Adotou-se como critério a definição de que as atividades rotineiras ou operacionais por demanda
seriam consideradas cada uma como um evento.
Os indicadores utilizados para a análise compreendem a mensuração da eficácia, eficiência e da
efetividade dos recursos aplicados nas ações vinculadas monitoramento. Entre os indicadores
destacamos:





Investimento médio por evento de monitoramento;
Cálculo do percentual do investimento realizado em relação ao previsto em eventos de
monitoramento (meta financeira);
Cálculo do percentual de eventos realizados em relação ao previsto (meta física);
A avaliação dos resultados dos eventos de monitoramento, através de pesquisa junto às
cooperativas.

Indicadores de Desempenho de Gestão do Desenvolvimento e Autogestão
Indicadores de Eficiência
Investimento médio por evento realizado em Monitoramento.
Descrição: Calcula o valor médio investido em Monitoramento por evento.
Fórmula:

Investimento total em eventos de monitoramento
------------------------------------------------------------Total de eventos em monitoramento

Tabela 14: Comparativo dos valores médios investidos em monitoramento por evento
Itens
Investimento total - R$
Total de eventos
Valor médio investido - R$

2010
1.161.067,78
517
2.245,78

2011
1.335.093,80
941
1.418,80

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

A tabela acima demonstra que em termos nominais o montante de recursos aplicados teve
uma evolução 14,9% em relação a 2010 e os valores por evento em contra partida reduziu 36,3%
fato justificado pela maximização das atividades em viagens e visitas técnicas.
Indicadores de Eficácia
Investimento nos eventos de Monitoramento
Descrição: Calcula o percentual do investimento total realizado em relação ao previsto em eventos
de monitoramento.
Fórmula: Investimento total em eventos de monitoramento
Investimento total previsto em eventos de monitoramento
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Tabela 15: Comparativo em percentual do investimento total realizado em relação ao previsto em
eventos de monitoramento

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

No indicador de eficácia notamos o crescimento no percentual de 56,3% para 96,9%, esta situação
existem duas justificativas, a primeira é que no exercício anterior existia a cifra para upgrade do
sistema de AutoGestão, o qual não foi realizado, e a segunda é de acompanhamento efetivo ao
planejamento e recomposição da equipe para vencer as atividades previstas.
Indicador de Eficácia
Eventos realizados em Monitoramento.
Descrição: Calcula o percentual de eventos realizados em relação ao previstos em eventos
de monitoramento.
Fórmula:

Total de eventos em monitoramento
Total de eventos previstos em monitoramento

Tabela 16: Comparativo em percentual de eventos realizados em relação ao previstos em
eventos de monitoramento
Itens
Total de eventos realizados
Total de eventos previstos
(%) Percentual de realização

2010
517
389
132,90%

2011
941
863
109,04%

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

A Tabela anterior demonstra que a realização de eventos em 2011 foi superior em 8,2% em
relação aos eventos previstos.
Indicadores de efetividade
Avaliação dos resultados dos eventos de monitoramento.
Descrição: Calcula o percentual de evolução dos resultados dos eventos de monitoramento.
Fórmulas:
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) x 100
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Tabela 17: Apresenta resultado do questionário de evolução dos resultados dos eventos
de monitoramento

Obs.: A pesquisa foi realizada a partir do exercício de 2007.
Responsável pelo cálculo/medição: Gerson José Lauermann / João Gogola Neto

Os indicadores de efetividade foram obtidos mediante aplicação de questionário específico
junto às cooperativas atendidas em eventos de monitoramento. A amostragem foi de
aproximadamente 12,1% das cooperativas atendidas. As notas (de 1 a 10) atribuídas às questões
avaliadas. O resultado da pesquisa indica que em 2011 as cooperativas obtiveram uma melhoria na
gestão de 1,57%.
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Metas físicas e financeiras realizadas na Gerência de Desenvolvimento e Monitoramento
A tabela 18: Quadro resumo das metas físicas para 2011

Gerência de Monitoramento e Autogestão
Metas Físicas - 2011

Análise e Acompanhamento

Grupo

Auditoria de Gestão

Grupo

Constituição e registro

Grupo

Atividade
Assistência ao AutoGestão
Assistência ao AutoGestão
Assistência ao AutoGestão
Análise da Gestão por Indicadores
Análise da Gestão por Indicadores
Análise da Gestão por Indicadores
Atualização dados - AutoGestão
Atualização dados - AutoGestão
Atualização dados - AutoGestão
Formação de cenários (base autogestão)
Formação de cenários (base autogestão)
Formação de cenários (base autogestão)
Visitas técnicas às cooperativas
Visitas técnicas às cooperativas
Visitas técnicas às cooperativas
Sub-total

Unidade Previsão Realizados % realização
ROS
18
18
100,0%
RCS
18
18
100,0%
RNN
24
24
100,0%
ROS
44
44
100,0%
RCS
60
60
100,0%
RNN
36
39
108,3%
ROS
18
18
100,0%
RCS
18
18
100,0%
RNN
24
24
100,0%
ROS
13
15
115,4%
RCS
9
9
100,0%
RNN
13
13
100,0%
ROS
38
64
168,4%
RCS
55
55
100,0%
RNN
34
45
132,4%
422
464
110,0%

Atividade
Acampanhamento da atuação dos auditores
Acompanhamento da atuação dos auditores internos
Acompanhamento da atuação dos conselheiros fiscais
Cadastro de auditores independentes
Consultoria e assessoria técnica
Orientação contábil e tributária
Sub-total

Unidade Previsão Realizados % realização
todas
40
40
100,0%
todas
40
40
100,0%
todas
40
29
72,5%
todas
3
1
33,3%
todas
6
7
116,7%
todas
11
11
100,0%
140
128
91,4%

Atividade
Análise de processos para registro na Ocepar
Análise e emissão de parecer para concessão de registro provisório
Análise e emissão de parecer para concessão de registro provisório
Análise e emissão de parecer para concessão de registro provisório
Análise e emissão de parecer para concessão de registro definitivo
Análise e emissão de parecer para concessão de registro definitivo
Análise e emissão de parecer para concessão de registro definitivo
Orientação para constituição de cooperativas
Pesquisa das cooperativas não registradas
Sub-total

Unidade Previsão Realizados % realização
todas
5
11
220,0%
ROS
0
0
0,0%
RCS
0
3
0,0%
RNN
3
8
266,7%
ROS
1
1
100,0%
RCS
0
1
0,0%
RNN
0
6
0,0%
todas
80
101
126,3%
todas
1
0
0,0%
90
131
145,6%

Consultoria
Especializada

Grupo

Atividade
Consultoria Organizacional
Consultoria Organizacional
Consultoria Organizacional
Consultoria Organizacional
Informações
Sistema integrado de gestão
Sub-total

Total

Investimento
Investimento total em eventos de Monitoramento em 2010 (R$)
Investimento total em eventos de Monitoramento em 2011 (R$)

Unidade Previsão Realizados % realização
Gerência
2
2
100,0%
ROS
4
4
100,0%
RCS
0
0
0,0%
RNN
2
3
150,0%
todas
200
202
101,0%
todas
3
7
233,3%
211
218
103,3%

863

941

Previsto
2.061.600,00
1.377.634,00

109,0%

Realizado
1.161.067,78
1.335.093,80
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Para a elaboração dos indicadores de gestão, da Gerência de Desenvolvimento e Autogestão,
adotou-se como critério a definição de que as atividades rotineiras ou operacionais seriam
consideradas cada uma como um evento.
O monitoramento das cooperativas é uma ação importante realizada pelo SESCOOP/PR e
atende um dos seus objetivos finalísticos, que compreende o acompanhamento e avaliação das
cooperativas de todos os ramos. No exercício de 2011 foram atendidas 239 cooperativas pelo
programa de monitoramento. Concluímos pelo sucesso na aplicação dos recursos utilizados, cujas
metas físicas foram atingidas em 108,2% e na avaliação da efetividade obtivemos como respostas
que as cooperativas tiveram uma melhoria de 1,57% em sua gestão após os eventos de
monitoramento.
Com relação à aplicação de recursos financeiros, foi alcançado o índice de 96,9%, maior
percentual de aplicação de recursos em eventos de monitoramento nos últimos três anos.
Não foi necessária a adoção de medidas saneadoras, pois, os objetivos foram amplamente
realizados dentro dos parâmetros estabelecidos na previsão das metas físicas e financeiras, levando
sempre em conta o contexto das ações de monitoramento (rotina e demanda).
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1.11.3 Transferência regulamentares de convênios e outros instrumentos análogos
No exercício de 2011 não houve transferências para execução por terceiros.

1.12 Gestão do Sistema
Neste item, será apresentado como o Sescoop/PR utilizou seu orçamento para administrar
seus processos que dão suporte à atividade finalística. Em linhas macro, os recursos foram
executados nas seguintes áreas: 5.2.1 Gestão Interna, compreendendo Licitações; Assessoria
Jurídica; Tecnologia da Informação e Auditoria Interna; e 5.2.2 Divulgação/Comunicação.

1.12.1 Gestão Interna
Licitações
O Regulamento de Licitações e Contratos do Sescoop/PR, segue a normatização do Sescoop
Nacional e traduz o consenso de todas as entidades do Sistema “S”; sua sistematização e
padronização foram feitas à luz da Constituição Federal e dos princípios gerais do chamado
Processo Licitatório, entre os quais estão o da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da
igualdade, da publicidade, da vinculação ao instrumento convocatório e do julgamento objetivo.
O Regulamento de Licitações e Contratos do Serviço Nacional de Aprendizagem do
Cooperativismo – Sescoop/PR (Resolução nº 38, de 12/09/2011) – foi aprovado pelo Conselho
Administrativo na 3ª Reunião da Diretoria em 12 de setembro de 2011, Gestão 2011/2015.
Durante o exercício de 2011, foram realizadas 04 (quatro) licitações na modalidade Pregão
Presencial e 03 (três) prorrogações. A tabela 19 apresenta a relação de licitações realizadas no
exercício de 2011.
Tabela 19: relação de licitações realizadas no exercício de 2011
Nº Processo

Objeto
Serviços Gráficos – Relatório de atividades e prestação de contas,
001/2011
revistas das cooperativas e pastas.
Serviços Gráficos – materiais didáticos Cooperjovem e canetas
002/2011
Sescoop/PR.
Fornecimento de Refeições – Buffet Encontro Estadual 2011
003/2011
Serviços Gráficos – Relatório de atividades e prestação de contas
004/2011
(2012) e revistas.
Passagens aéreas e locação de veículos.
009/2009*
Plano de Saúde.
001/2008*
Vale Refeição.
007/2007*
* Prorrogação de contratos.
Fonte: Coordenação Administrativa e Financeira – Sescoop/PR

Modalidade
Pregão

Situação
Realizada

Pregão

Realizada

Pregão
Pregão

Realizada
Realizada

Pregão
Pregão
Pregão

Renovada
Renovada
Renovada
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Assessoria Jurídica
A assessoria jurídica no Sescoop/PR baseou sua ação no atendimento e preservação dos
princípios Constitucionais contidos no artigo 37 da Carta Magna, assim como as normatizações
internas específicas do Sescoop Nacional e do Sescoop/PR.
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 47
reuniões do Comitê de Análise de Projetos do Sescoop/PR, referente à deliberação dos eventos,
onde foram aprovados 1.568 projetos durante todo o ano. Foram ainda, formatados Termos de
Compromissos para os beneficiários das bolsas de pós-graduações (cooperados, trabalhadores em
cooperativas) em andamento, com obrigações específicas dos bolsistas e do Sescoop/PR.
Do mesmo modo, assessorou na elaboração de diversos contratos, tanto decorrentes de
procedimentos administrativos, quanto amparados pela dispensa ou inexigibilidade de licitação.
Com relação aos contratos provenientes de certame licitatório, destacou-se: Contrato de Prestação
de Serviços Gráficos, Contrato Particular de Compra e Venda de Veículos, Implantação do
Ambiente Virtual de Aprendizagem Moodle do Sescoop/Pr, Contrato de Prestação de Serviços de
Desenvolvimento de Software – Sistema de Gestão de Desenvolvimento Humano, Contrato de
Compra e Venda De Software, Contrato de Prestação de Serviços de Up Grade do Sistema de Auto
Gestão e Criação de Novas Funcionalidades e Aprimoramento de Requisitos Globais, Contrato de
Locação de Espaço com Equipamentos de Áudio e Vídeo e Serviços de Apoio. Diversos
instrumentos foram celebrados formalizando a realização cursos de curta duração, Pós-graduação e
MBA, contratos celebrados com a PUC/PR; FGV – FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS; 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 seis reuniões/audiências junto à Procuradoria Regional do Trabalho – MPT. A
Assessoria Jurídica, vem, de modo continuado, atuando junto ao MPT- Ministério Público do
Trabalho, seja através de petições ou audiências, esclarecendo o “modus operandi” do Sescoop/PR
com relação ao tema Menor Aprendiz.
Foram elaborados 26 pareceres jurídicos, assuntos pertinentes as atividades do Sescoop/PR,
relacionados, tanto à administração interna, quanto ao público externo.
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Tecnologia da Informação
Programa:
Sub-função:
Objetivo Geral:
Gerente do programa:
Responsável pelo programa no
âmbito da UJ
Beneficiários:
Ação:
META
Financeira
Física

0750 – Apoio Administrativo
122 – Administração Geral
Prover meios tecnológicos para o desenvolvimento das ações meio e fim
José Roberto Ricken
José Ronkoski
Empregados, cooperados, dirigentes e familiares das cooperativas contribuintes.
8910 – Ações de Informática
PREVISÃO – R$
EXECUÇÃO – R$
EXECUÇÃO/PREVISÃO %
214.100
165.500
77,30
Não determinada
Não determinada

Principais atividades realizadas pela área de Tecnologia da Informação
A atualização de equipamentos, softwares e desenvolvimento de sistemas proporcionaram
maior qualidade dos serviços prestados, como também, a melhoria da tecnologia da informação.
Dentre as principais ações desenvolvidas pela área, destacamos:
 Pesquisa de mercado e de novas tecnologias para elaboração do planejamento de TI.
 Alinhamento entre o Planejamento de TI e o Planejamento Estratégico Corporativo.
 Gestão de fornecedores e apoio a processos licitatórios.
 Identificação, elaboração e execução de treinamentos para colaboradores internos.
 Aquisição de computadores notebooks, desktops e softwares.
 Renovação das licenças do software anti-vírus, Windows e Office.
 Monitoramento da rede interna e controle da política de segurança.
 Apoio à comissão de licitação na especificação dos requisitos para processos de aquisição de
desenvolvimento e manutenção de sistemas.
 Aplicação e controle de versões dos softwares Zeus, Sistema de Analise e Monitoramento
de Cooperativas do Paraná, Sistemas de Controle de Projetos de Capacitação, Sistema de
controle de Solicitação de Viagens e Requisição de Produtos e Serviços.
 Manutenção de processos de interface entre o software Zeus, módulo orçamentário, e os
Sistemas de Controle de Projetos de Capacitação.
 Geração de informações estratégicas e de apoio a decisão utilizando planilhas eletrônicas
atualizáveis.
 Apoio aos colaboradores internos, agentes de desenvolvimento humano das cooperativas e
instrutores na utilização dos sistemas internos e web.
 Monitoramento e controle do parque de servidores, estações e rede.
 Monitoramento e controle da política de segurança: anti-vírus, backup, firewall, proxy, DNS
e email.
 Monitoramento e controle dos links de comunicação.
 Apoio as cooperativas que realizam eventos na sede do Sistema Ocepar.
 Novo sistema de planejamento: ferramenta de gestão que abrange o planejamento,
monitoramento e controle das metas individuais por colaborador e/ou área.
 Portal Paraná Cooperativo: desenvolvimento de pesquisa para a modernização e elaboração
do site do Sistema Ocepar.
 Projeto AutoGestão – GDH: acompanhamento do projeto de desenvolvimento de um novo
sistema de gestão dos projetos de capacitação, a entrar em produção no primeiro semestre de
2012.
 Projeto AutoGestão: analise e Monitoramento das Cooperativas do Paraná (AutoGestão GDA), construindo pontos de melhoria, como: remodelagem da funcionalidade de geração
de indicadores; funcionalidade para a inclusão de informações de empresas de mercado;

63

aprimoramento no lançamento das informações de balanço social e cadastro de conselheiros
fiscais.
Projeto EAD: Preparação da infra-estrutura de TI e a capacitação de seus técnicos nas
tecnologias necessárias para garantir um suporte rápido foram objetivos alcançados.



Atividades de monitoramento e controle proporcionaram alto nível de disponibilidade dos
serviços ofertados pela área.
Para dar maior segurança nas atividades da Tecnologia da Informação foi instituída a
Resolução nº 37/2011 de 11/07/2011, que normatiza o uso das informações, equipamentos e
estruturas de Tecnologia de Informação (TI), e procedimentos no ambiente da tecnologia da
informação aprovada na 2ª Reunião da Diretoria realizada em 11 de julho de 2011 Gestão
2011/2015.
Não foi necessária a adoção de medidas saneadoras, pois, os objetivos foram atingidos
dentro dos parâmetros estabelecidos.
Auditoria Interna
SERVIÇOS DE AUDITORIA

Programa:
Sub-função:
Objetivo Geral:
Objetivo Específico:

Gerente do programa:
Responsável pelo
programa no âmbito da
UJ
Beneficiários:
Ação:
META
Financeira
Física – horas

0106 – Gestão da Política de Trabalho e Emprego
0773 – Gestão Política, Exec.Financeira, Contabilidade e Controle
125 – Normatização e Fiscalização
Auditar, orientar e verificar ações realizadas
Assessorar a administração com informações sobre o desempenho
da gestão, de modo a subsidiar o processo de decisão, buscando
agregar valor à gestão, na gerência da coisa pública
João Paulo Koslovski
Tadeu Duda

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

PREVISÃO – R$
99.720
800

EXECUÇÃO –
R$
92.732,80
904

EXECUÇÃO/PREVISÃO
%
92,99
113,00

A Auditoria Interna, instituída nos termos das disposições contidas no Decreto nº 3.591/2000 e
na IN SFC/MF nº 01/2001, visando o assessoramento à administração com informações sobre o
desempenho da gestão, subsidiando o processo e agregando valor ao gerenciamento da coisa pública,
levou a efeito no exercício de 2011 um total de 904 horas de trabalho, produzindo oito relatórios
específicos na área operacional e ainda o RAINT/2010 , o PAINT/2012 e no atendimento da DN TCU
nº 117/2011, emitiu parecer anexo ao relatório de gestão, do exercício de 2010, com manifestação
expressa sobre os controles internos administrativos, regularidade dos processos licitatórios,
gerenciamento da execução de convênios e ajustes, sobre o cumprimento das recomendações da
Auditoria Interna, do Tribunal de Contas da União, do Órgão de Controle Interno e das decisões e
recomendações do Conselho Fiscal e do Conselho Administrativo.
Em 2011, a Auditoria Interna, atingiu 113,00% do
Avaliação crítica dos
montante de horas previstas, tendo levado a efeito 904
resultados
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horas de trabalho, com o que cumpriu plenamente o
planejamento respectivo, no atendimento de sua missão e
objetivos.
As despesas da área foram realizadas na ordem de 92,99%
dos valores fixados no orçamento respectivo.

Divulgação/Comunicação
DIVULGAÇÃO DE AÇÕES INSTITUCIONAIS
Programa:
Sub-função:
Objetivo Geral:
Gerente do programa:
Responsável pelo
programa no âmbito da UJ
Beneficiários:
Ação:

0253 – Serviços de Comunicação em Massa
131 – Comunicação Social
Divulgar a imagem do Sistema Cooperativo
José Roberto Ricken
Samuel Zanello Milleo Filho
Empregados, cooperados, dirigentes e familiares das cooperativas contribuintes.
8919 – Divulgação de Ações Institucionais

META

Financeira
Pessoal, Encargos e Benefícios Sociais
Viagens
Manutenção
Investimentos
Informação, Publicação e Biblioteca
Física

PREVISÃO – R$

448.900,00
218.100
10.000
32.500
10.100
178.200
Não
determinada

EXECUÇÃO – R$

378.393,35
212.121,42
5.227,95
24.639,38
5.600,00
130.804,60
Não
determinada

EXECUÇÃO/PREVISÃO %

84,29
97,26
52,28
75,81
55,45
73,40

Divulgar as ações realizadas pelo cooperativismo paranaense e fortalecer a imagem do
Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo junto aos principais veículos de
comunicação, estão entre as principais ações da Assessoria de Comunicação e Imprensa do
Sescoop/PR. Durante o decorrer de 2011 foram realizadas várias ações neste sentido, tendo sempre
como foco o fortalecimento institucional das entidades. Entre os principais trabalhos desenvolvidos
pelo setor no ano destacamos o seguinte:
a) Campanha Escolha o que é nosso, cooperativas orgulho do Paraná
Pelo quinto ano consecutivo equipe de Comunicação participou juntamente com a Ocepar, em
parceria com as cooperativas paranaenses e Fecoopar, da campanha institucional de marketing –
ESCOLHA O QUE É NOSSO, COOOPERATIVAS ORGULHO DO PARANÁ. Neste ano se
reforçou o conceito sobre a importância do cooperativismo na vida das pessoas nos mais diferentes
ramos de atuação. Veiculada na TV aberta, pelas emissoras do Grupo Paranaense de Comunicação
(GRPCOM) de Curitiba, Ponta Grossa, Guarapuava, Londrina, Maringá, Paranavaí, Cascavel e Foz
do Iguaçu. Com o tema “escolha o que é nosso, cooperativas orgulho do Paraná”, a divulgação teve
início no dia 06 de outubro de 2011 na televisão e permanecerá no ar até o dia 1º de abril de 2012.
Além da TV, a campanha também circulou nas principais emissoras de rádio do estado, sites da
internet e nos jornais Gazeta do Povo e Jornal de Londrina e nos veículos de comunicação das
cooperativas paranaenses (programas de rádio, jornais e revistas). Os recursos de produção e
veiculação desta campanha foram pagos pela Ocepar, Fecoopar e pelas cooperativas paranaenses.
b) Atendimento à imprensa
Foram realizados diversos atendimentos a imprensa estadual, nacional e internacional. Foram
produzidas matérias (releases) para imprensa e também artigos assinados do presidente,
superintendente e assessores técnicos. A cada ano o espaço ocupado com informações sobre o
cooperativismo vem aumentando tanto na mídia estadual e nacional, especialmente com destaque
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para ações desenvolvidas pelo Sescoop/PR, com a inserção também 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 Ocepar/SescoopPR, tendo por objetivo proporcionar aos profissionais da área a oportunidade de aperfeiçoar seus
conhecimentos diversos.
MAIO - A primeira edição do Fórum dos Profissionais de Comunicação, aconteceu nos dias
12 e 13 de maio, nas cidades de Medianeira e Foz do Iguaçu. O fotógrafo Ricardo Zig Koch
Cavalcanti, conhecido por seu trabalho voltado especialmente aos temas de natureza, ministrou
durante os dois dias, oficinas de fotografia. A parte teórica foi realizada no Centro de Treinamento
da Cooperativa Frimesa, em Medianeira e a prática no Parque Nacional de Foz do Iguaçu, onde os
participantes puderam exercitar seus conhecimentos. Serão selecionadas de cinco a dez fotos de
cada aluno que vão ser analisadas por Zig Koch. O Fórum é destinado a profissionais que atuam nas
assessorias de comunicação e imprensa das cooperativas paranaenses.
JULHO - As principais técnicas de neuromarketing e as suas aplicações na comunicação
integrada e no marketing foram temas do primeiro Fórum dos Profissionais de Comunicação das
Cooperativas do Paraná no dia 28 de julho, em Curitiba. O evento, promovido pelo Sescoop Paraná
e com apoio da Ocepar e cooperativas contou com a presença de 34 participantes e foi aberto pelo
superintendente do Sistema Ocepar, José Roberto Ricken. O mestre em Gestão de Negócios pela
Universidade Federal de Santa Catarina, Marcelo Peruzzo, foi o responsável pelo repasse dos
conteúdos abordados no Fórum dos Comunicadores, entre os quais, o que é neuromarketing; a
lógica dos três cérebros; ferramentas do neuromarketing; a importância dos neurotransmissores nas
estratégias de comunicação; os quatro estados mentais (Alfa, Beta, Delta e Teta) e pesquisa de
mercado.
d) Viagem de Imersão ao Cooperativismo
Numa iniciativa do Sescoop Paraná e da Ocepar, no dia 19 de julho, aproveitando a
realização do Fórum de Profissionais de Comunicação, em Curitiba, aconteceu mais uma viagem de
imersão ao cooperativismo paranaense, nesta oportunidade para conhecer o trabalho realizado pelas
cooperativas Castrolanda, em Castro e Batavo, em Carambeí, nos Campos Gerais. Cerca de 20
profissionais que atuam nas assessorias de imprensa das cooperativas paranaenses dos ramos,
agropecuário, crédito e saúde também fizeram uma visita ao Parque Histórico de Carambeí,
construído em comemoração aos 100 anos da Imigração Holandesa no Paraná. Toda visita foi
acompanhada por um guia da Cooperativa de Turismo do Paraná (Cooptur).
e)

Revista Paraná Cooperativo

A revista Paraná Cooperativo realizado em parceria com a Ocepar, em seu sétimo ano de
circulação, se confirma com um importante canal de interatividade com a opinião pública e o
sistema cooperativista brasileiro. Com uma tiragem de 6 mil e exemplares, a revista é enviada para
mais de 5 mil endereços, entres os quais cooperativas, técnicos, dirigentes, cooperados, instituições
públicas e privadas, autoridades e órgãos oficiais. A revista tem por objetivo dinamizar a política de
comunicação das cooperativas e é editada em parceria entre o sistema e as cooperativas do Estado.
Em 2011 foram publicadas 14 edições, incluindo quatros edições especiais, sobre Novo Código
Florestal (2), Encontro de Núcleos Cooperativos e Ações de Responsabilidade Social das
Cooperativas Paranaenses.
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f)

Prêmio Ocepar de Jornalismo

O Prêmio Ocepar de Jornalismo é um programa institucional de iniciativa do Sistema
Ocepar realizado em parceria com o Sescoop/PR e desde 2004 e 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, turismo, habitacional, educacional, infraestrutura, consumo e trabalho. O prêmio
abrange todos os ramos do cooperativismo, da produção à prestação de serviço, assim como os
projetos de responsabilidade social que envolvem as cooperativas, os cooperados, os funcionários e
a comunidade onde essas estruturas estão inseridas.
Este ano foram realizados lançamentos regionais do Prêmio em 10 cidades (Curitiba, Ponta
Grossa, Londrina, Maringá, Campo Mourão, Palotina, Toledo, Cascavel, Pato Branco, Francisco
Beltrão e Guarapuava), contribuindo para um maior número de trabalhos inscritos. Neste ano foram
inscritos 92 trabalhos, 38 na categoria Jornalismo Impresso, 16 em Telejornalismo, 11
Radiojornalismo e 27 Mídia Cooperativa. 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 das comemorações alusivas
ao Dia Internacional do Cooperativismo, no dia 28 de julho de 2011 no auditório do Sistema
Ocepar, em Curitiba e contou com a presença do governador do Estado do Paraná, Beto Richa.
g) Informativo Paraná Cooperativo Diário
O informativo diário Paraná Cooperativo com notícias sobre o Cooperativismo, foi enviado
por meio eletrônico para 4 mil endereços de e-mail e publicado simultaneamente na página da
Ocepar na Internet. No ano de 2011 foram produzidas 249 edições do Informativo Paraná
Cooperativo com aproximadamente 3 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, assembleias, inaugurações etc.
j) Banco de Imagens
Atualização e manutenção do Banco de Imagens, bem como divulgação junto à imprensa.
k) Feiras e Exposições
Coordenação dos trabalhos de montagem e organização do estande no Show Rural Coopavel
2011, estande “Workshop Uniodonto Curitiba” e da Feira do Empreendedor do Sebrae/PR, em
Curitiba, onde foram expostos produtos e serviços das cooperativas paranaense.
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l) Apoio às assessorias de cooperativas
A Assessoria de Comunicação e Imprensa dá suporte constante às assessorias das
cooperativas, 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 2011 proporcionaram um melhor entendimento do
cooperativismo pela opinião pública em geral.
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CAPÍTULO VI - 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
reformulações, em: março, junho e agosto, sempre através de consultas as cooperativas e proposta
da Administração para aprovação pelo Conselho de Administração.
A gestão orçamentária e o planejamento institucional do Sescoop/PR têm por finalidade
contribuir para a transparência e o aperfeiçoamento das práticas de governança corporativa. O
programa de trabalho/orçamento do Sescoop/PR, na forma da reprogramação aprovada pelo
Conselho Nacional, envolveu recursos no total de R$ 22.000.000. As receitas atingiram o valor de
R$ 20.587.030,06 o que representou variação negativa de 6,42% em relação ao valor previsto.
As origens alcançaram o montante de R$ 20.587.030,06, correspondente a 95% do previsto
para o exercício.
1.13 Receitas
A receita do Sescoop/PR provém principalmente da contribuição mensal compulsória de
2,5% sobre o montante da remuneração paga pelas cooperativas aos seus empregados, como
também, de doações e legados; subvenções voluntárias do poder público; rendas oriundas de
prestação de serviços; receitas operacionais e penas pecuniárias.
RECEITAS
Orçamento Proposto
RUBRICAS
Receitas de Contribuições
Receitas Patrimoniais
Saldo de Exercício Anterior
Transferências de Proj. Específicos
Outras Receitas Correntes
RESULTADO
Fonte: Sistema Zeus

R$

%

Execução orçamentária
R$

Variação

%

%

17.339.947,00

78,82

18.269.075,58

88,74

105,36

1.666.350

7,57

1.989.735,96

9,66

119,41

2.653.703,00

12,06

0,00

0,00%

0,00

280.000,00

1,27

280.000,00

1,36

100,00

60.000,00

0,27

48.218,52

0,23

80,36

100,00

93,58

22.000.000,00

100,00

20.587.030,06

Em 2011, para a realização do plano de trabalho aprovado para o exercício, o Sescoop/PR
contou com recursos vindos da contribuição social, principal fonte de custeio da programação do
Sistema, no valor de R$ 18,2 milhões, correspondente a 88,74% do total, R$ 1,9 milhões de receitas
patrimoniais (9,66%), 280,0 mil referente a transferências de projetos especiais (Fundecoop)
(1,36%), e 48,0 mil referente a outras receitas correntes (0,23%). O Gráfico 19 apresenta a
distribuição da receita realizada em 2011.
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Gráfico 20: distribuição da receita realizada em 2011
Distribuição da Receita realizada em 2011
Fundecoop
1,36%

Outras
Rec.Correntes
0,23%

Rec.Patrimoniais
9,66%

Rec. Contribuições
88,74%

Fonte: Coordenação Administrativa e Financeira – Sescoop/PR

1.14 Despesas
DESPESAS
Orçamento Previsto
RUBRICAS

R$

Orçamento Realizado
%

R$

Variação
%

%

Pessoal e Encargos Sociais

3.695.571,00

16,80%

3.613.960,51

17,37%

97,79%

Outras Despesas Correntes

17.479.029,00

79,45%

16.451.238,09

79,07%

94,12%

825.400,00

3,75%

741.335,19

3,56%

89,82%

100,00%

94,58%

Investimentos
RESULTADO

22.000.000,00

100,00%

20.806.533,79

Fonte: Sistema Zeus

As despesas efetivas do Sescoop/PR, em 2011, no cumprimento da programação
orçamentária aprovada pelo Conselho Nacional, totalizaram 22,0 milhões. As aplicações estão
distribuídas em Pessoal e Encargos Sociais: 17,37%, Outras Despesas Correntes: 79,07% e
Investimentos: 3,56%. O Gráfico 20 apresenta a distribuição da despesa realizada em 2011.
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Gráfico 21: distribuição da despesa realizada em 2011
Distribuição da despesa realizada em 2011
Investimentos
3,56%
Pessoal e
Enc.Sociais
17,37%

Desp.
Correntes
79,07%

Fonte: Coordenação Administrativa e Financeira – Sescoop/PR

DEMONSTRATIVO DAS REALIZAÇÕES DAS DESPESAS - 2011
Orçado
Realizado
DESPESAS
R$
%
R$
%
Qualificação Profissional área do
Cooperativismo
15.457.119 70,26% 14.627.607,30 94,63%
Monitoramento, Superv. Audit. e Controle

1.377.634

6,26%

1.335.093,80

96,91%

Atividades Desportivas e Socioculturais

2.824.730

12,84%

2.678.133,73

94,81%

Manutenção de Serviços Administrativos

1.380.547

6,28%

1.348.474,49

97,68%

Divulgação de Ações Institucionais

448.900

2,04%

378.393,35

84,29%

Ações de Informática

214.100

0,97%

165.500,03

77,30%

Gestão Administrativa

174.750

0,79%

162.613,29

93,05%

Serviços de Auditoria Interna

99.720

0,45%

92.732,80

92,99%

Serviço de Adm. e Controle Financeiro

22.500

0,10%

17.985,00

79,93%

TOTAL

22.000.000 100,00% 20.806.533,79 94,58%

Fonte: Sistema Zeus
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O Gráfico 22 apresenta o comparativo dos recursos aplicados nas atividades meio e fim. A
aplicação final em 2011 dos recursos atingiu 94,58% do total orçado. O resultado final realizado na
atividade meio representa 10,34% das receitas arrecadadas e nas ações da atividade fim 89,66%.
Gráfico 22: comparativo dos recursos aplicados nas atividades meio e fim
Recursos aplicados nas atividades meio e fim - 2011 (%)
Atividade Meio
10,34%

Atividade Fim
89,66%

Fonte: Coordenação Administrativa e Financeira – Sescoop/PR

Pode-se observar que praticamente 90% dos recursos foram aplicados nas atividades
finalísticas e 10% foram consumidos nas atividades de apoio (meio).
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ANEXO I - Caracterização dos instrumentos de transferências vigentes no exercício de
referência
Não se aplica no exercício.
Resumo dos instrumentos celebrados pela UJ nos três últimos exercícios
Não se aplica no exercício.
Resumo dos instrumentos de transferência que vigerão em 2011 e exercícios seguintes
Não se aplica no exercício.
Resumo da prestação de contas sobre transferências concedidas pela UJ na modalidade de
convênio e de contratos de repasse.
Não se aplica no exercício.
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ANEXO II - Histórico da composição e das despesas com recursos humanos - 2008 a 2011
Descrição

2008
Quant.

Funcionários
contratados - CLT
em exercício na
Unidade
Total pessoal
próprio

36

2009

Despesa

Valor

Despesa

Valor

Quant.

Despesa

Valor

1.851.054,46

Salários

1.884.378,90

Salários

Encargos

489.098,87

Encargos

554.677,50

Encargos

630.172,19

Encargos

770.307,59

Benefícios

202.339,20

36

Benefícios

290.670,26

2.240.287,27

36

Benefícios

2008
Quant.

Taxa

02

Descrição

216.131,44

40

2.621.863,40

40

Benefícios

2009
Valor

Bolsa auxílio

Quant.

714,00

02

7.140,00

02

Taxa

48

2.753.196,24

48

3.613.027,35

2010

Despesa
Bolsa
auxílio

6.426,00

238.645,15

Quant.
10.353,65

Despesa
Bolsa auxílio

1.150,41

01

11.504,05

01

Taxa

2.552.049,50

2010
Valor

Quant.

Despesa
Bolsa
auxílio

6.534,00
726,00

01

7.260,00

01

Taxa

Valor
2.640,00
265,00
2.905,00

2011
Quantidade

Despesa
Salários

Pessoal envolvido
em ações finalísticas
da unidade

Quant.

Salários

36

02

Valor

1.548.849,20

Quant.

Total estagiários

Despesa

2011

Salários

Descrição

Estagiários

Quant.

2010

27

Pessoal envolvido
em ações de suporte
da unidade

21

Total Geral

48

Valor
1.705.248,11

Encargos

510.977,83

Benefícios

168.012,43

Salários

846.801,39

Encargos

259.329,76

Benefícios

122.657,86
3.613.027,38

74

ANEXO III - Informações sobre a Gestão de Tecnologia da Informação da UJ
Quesitos a serem avaliados

Avaliação
1 2 3 4 5

Planejamento
1. Há planejamento institucional em vigor ou existe área que faz o
planejamento da UJ como um todo.
X
2. Há Planejamento Estratégico para a área de TI em vigor.
X
3. Há comitê que decida sobre a priorização das ações e investimentos de TI
para a UJ.
X
Recursos Humanos de TI
4. Quantitativo de servidores e de terceirizados atuando na área de TI.
(Informar quantitativos)
Nenhum
5. Há carreiras específicas para a área de TI no plano de cargos do
Órgão/Entidade.
X
Segurança da Informação
6. Existe uma área específica, com responsabilidades definidas, para lidar
estrategicamente com segurança da informação.
X
7. Existe Política de Segurança da Informação (PSI) em vigor que tenha sido
instituída mediante documento específico.
X
Desenvolvimento e Produção de Sistemas
8. É efetuada avaliação para verificar se os recursos de TI são compatíveis
com as necessidades da UJ.
X
9. O desenvolvimento de sistemas quando feito na UJ segue metodologia
definida.
X
10. É efetuada a gestão de acordos de níveis de serviço das soluções de TI do
Órgão/Entidade oferecidas aos seus clientes.
X
11. Nos contratos celebrados pela UJ é exigido acordo de nível de serviço.
X
Contratação e Gestão de Bens e Serviços de TI
12. Nível de participação de terceirização de bens e serviços de TI em relação
ao desenvolvimento interno da própria UJ.( Informar o percentual de
participação)
Não se aplica
12. Na elaboração do projeto básico das contratações de TI são explicitados os
benefícios da contratação em termos de resultado para UJ e não somente em
termos de TI.
X
13. O Órgão/Entidade adota processo de trabalho formalizado ou possui área
específica de gestão de contratos de bens e serviços de TI.
X
14. Há transferência de conhecimento para servidores do Órgão/Entidade
referente a produtos e serviços de TI terceirizados?
X
Considerações Gerais:
A metodologia utilizada para realizar a avaliação das Informações sobre a Gestão de Tecnologia
da Informação da UJ foi uma reunião realizada pelo Presidente, Superintendente, Coordenador
Administrativo e pela equipe da Tecnologia da Informação.
LEGENDA
Níveis de avaliação:
(1) Totalmente inválida: Significa que a afirmativa é integralmente
NÃO aplicada ao contexto da UJ.
(2) Parcialmente inválida: Significa que a afirmativa é parcialmente
aplicada ao contexto da UJ, porém, em sua minoria.
(3) Neutra: Significa que não há como afirmar a proporção de
aplicação do fundamento descrito na afirmativa no contexto da UJ.
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(4) Parcialmente válida: Significa que a afirmativa é parcialmente
aplicada ao contexto da UJ, porém, em sua maioria.
(5) Totalmente válida: Significa que a afirmativa é integralmente
aplicada ao contexto da UJ.
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ANEXO IV. Reconhecimento de Passivos por Insuficiência de Créditos ou Recursos
Valores em R$ 1,00

Código SIAFI
Não Aplicável

UG

Identificação da Conta Contábil
Denominação
Não Aplicável

Credor
(CNPJ/CPF)

Linha Detalhe
Saldo Final
Movimento
em
Devedor
31/12/2009
0,00

Movimento Credor

Saldo Final
em
31/12/2010
0,00

Razões e Justificativas:
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ANEXO V. Informações sobre Cumprimento da Lei 8.730/93

DECLARAÇÃO

Declaramos com a finalidade de Prestação de contas junto ao Tribunal de Contas da
União – TCU, que o Senhor João Paulo Koslovski, Presidente do Serviço Nacional de
Aprendizagem do Cooperativismo – Sescoop/PR, Senhor José Roberto Ricken, Superintendente do
Sescoop/PR, José Ronkoski Coordenador Adm.Financeiro do Sescoop/PR, Luciana Andreatta
Contadora do Sescoop/PR, Maria Renilda Gavlak Barbosa Assessora Financeira do Sescoop/PR,
Assis Carlos Pacheco Assessor Administrativo do Sescoop/PR, Leonardo Boeche Gerente de
Desenvolvimento Humano e Gerson José Lauermann Gerente de Desenvolvimento Cooperativo,
encontram-se em dia com as obrigações previstas na Lei nº. 8.730, de 10 de novembro de 1993, e na
Instrução Normativa – IN nº. 05 de 10 de março de 1994, do Tribunal de Contas da União – TCU.

Curitiba, 31 de dezembro de 2011

José Ronkoski
Responsável Setor de Pessoal
CPF: 716.774.379-87
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DECLARAÇÃO

Declaramos com a finalidade de Prestação de contas junto ao Tribunal de Contas da
União – TCU, que os Senhores: Jorge Karl, Jaime Basso, Soraya Galvão e Wilson Thiesen, são
conselheiros titulares do Sescoop/PR e Alvaro Jabur, Valter Vanzella, Prentice Baltazar Júnior e
Renato Nóbile, conselheiros suplentes do Sescoop/PR, encontram-se em dia com as obrigações
previstas na Lei nº. 8.730, de 10 de novembro de 1993, e na Instrução Normativa – IN nº. 05 de 10
de março de 1994, do Tribunal de Contas da União – TCU.

Curitiba, 31 de dezembro de 2011

José Ronkoski
Responsável Setor de Pessoal
CPF: 716.774.379-87
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DECLARAÇÃO

Declaramos com a finalidade de Prestação de contas junto ao Tribunal de Contas da
União – TCU, que Luiz Humberto de Souza Daniel, Edvino Schadeck e Amilton Pires Ribas, são
conselheiros fiscais titulares do Sescoop/PR e Luiz Roberto Baggio, Sebaldo Waclawosky e Marcos
Antonio Primão, conselheiros fiscais suplentes do Sescoop/PR, encontram-se em dia com as
obrigações previstas na Lei nº. 8.730, de 10 de novembro de 1993, e na Instrução Normativa – IN
nº. 05 de 10 de março de 1994, do Tribunal de Contas da União – TCU.

Curitiba, 31 de dezembro de 2011

José Ronkoski
Responsável Setor de Pessoal
CPF: 716.774.379-87
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ANEXO VI. Informações sobre gestão do patrimônio imobiliário de propriedade da
União
A unidade não é gestora de patrimônio imobiliário, classificado como "Bens de Uso Especial", de
propriedade da União ou locado de terceiros.

ANEXO VII – Cumprimento das deliberações do TCU atendidas no exercício
Não houve deliberações, determinações e recomendações do TCU no exercício de 2011.
Situação das deliberações do TCU que permanecem pendentes de atendimento no exercício
Não houve deliberações, determinações e recomendações do TCU no exercício anteriores.

ANEXO VIII - Relatório de cumprimento das recomendações do Órgão de Controle Interno
Não houve recomendações do Órgão ou Unidade de Controle Interno no ano de 2011.
Situação das recomendações do OCI que permanecem pendentes de atendimento no exercício
Não houve recomendações do Órgão ou Unidade de Controle Interno no ano de 2011.
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ANEXO IX - Informações sobre estrutura de controles internos da UJ
Aspectos do sistema de controle interno
Ambiente de Controle
1
1. Os altos dirigentes da UJ percebem os controles internos como
essenciais à consecução dos objetivos da unidade e dão suporte
adequado ao seu funcionamento.
2. Os mecanismos gerais de controle instituídos pela UJ são percebidos
por todos os servidores e funcionários nos diversos níveis da estrutura
da unidade.
3. A comunicação dentro da UJ é adequada e eficiente.
4. Existe código formalizado de ética ou de conduta.
X
5. Os procedimentos e as instruções operacionais são padronizados e estão
postos em documentos formais.
6. Há mecanismos que garantem ou incentivam a participação dos
funcionários e servidores dos diversos níveis da estrutura da UJ na
elaboração dos procedimentos, das instruções operacionais ou código de
ética ou conduta.
7. As delegações de autoridade e competência são acompanhadas de
definições claras das responsabilidades.
8. Existe adequada segregação de funções nos processos da competência
da UJ.
9. Os controles internos adotados contribuem para a consecução dos
resultados planejados pela UJ.
Avaliação de Risco
1
10.
Os objetivos e metas da unidade jurisdicionada estão formalizados.
11.
Há clara identificação dos processos críticos para a consecução dos
objetivos e metas da unidade.
12.
É prática da unidade o diagnóstico dos riscos (de origem interna ou
externa) envolvidos nos seus processos estratégicos, bem como a
identificação da probabilidade de ocorrência desses riscos e a
consequente adoção de medidas para mitigá-los.
13.
É prática da unidade a definição de níveis de riscos operacionais, de
informações e de conformidade que podem ser assumidos pelos
diversos níveis da gestão.
14.
A avaliação de riscos é feita de forma contínua, de modo a
identificar mudanças no perfil de risco da UJ, ocasionadas por
transformações nos ambientes interno e externo.
15.
Os riscos identificados são mensurados e classificados de modo a
serem tratados em uma escala de prioridades e a gerar informações úteis
à tomada de decisão.
16.
Existe histórico de fraudes e perdas decorrentes de fragilidades nos X
processos internos da unidade.
17.
Na ocorrência de fraudes e desvios, é prática da unidade instaurar
X
sindicância para apurar responsabilidades e exigir eventuais
ressarcimentos.
18.
Há norma ou regulamento para as atividades de guarda, estoque e
inventário de bens e valores de responsabilidade da unidade.
Procedimentos de Controle
1
19.
Existem políticas e ações, de natureza preventiva ou de detecção,
para diminuir os riscos e alcançar os objetivos da UJ, claramente

Avaliação
2 3 4

5
X

X

X
X
X

X
X
X
2

3

4

5
X
X

X

X

X

X

X
2

3

4

5
X
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estabelecidas.
20.
As atividades de controle adotadas pela UJ são apropriadas e
funcionam consistentemente de acordo com um plano de longo prazo.
21.
As atividades de controle adotadas pela UJ possuem custo
apropriado ao nível de benefícios que possam derivar de sua aplicação.
22.
As atividades de controle adotadas pela UJ são abrangentes e
razoáveis e estão diretamente relacionados com os objetivos de
controle.
Informação e Comunicação
23.
A informação relevante para UJ é devidamente identificada,
documentada, armazenada e comunicada tempestivamente às pessoas
adequadas.
24.
As informações consideradas relevantes pela UJ são dotadas de
qualidade suficiente para permitir ao gestor tomar as decisões
apropriadas.
25.
A informação disponível à UJ é apropriada, tempestiva, atual,
precisa e acessível.
26.
A Informação divulgada internamente atende às expectativas dos
diversos grupos e indivíduos da UJ, contribuindo para a execução das
responsabilidades de forma eficaz.
27.
A comunicação das informações perpassa todos os níveis
hierárquicos da UJ, em todas as direções, por todos os seus
componentes e por toda a sua estrutura.
Monitoramento
28.
O sistema de controle interno da UJ é constantemente monitorado
para avaliar sua validade e qualidade ao longo do tempo.
29.
O sistema de controle interno da UJ tem sido considerado adequado
e efetivo pelas avaliações sofridas.
30.
O sistema de controle interno da UJ tem contribuído para a melhoria
de seu desempenho.
Considerações gerais:

X
X
X

1

2

3

4
X

5

X

X
X

X

1

2

3

4
X

5

X
X

A metodologia utilizada para realizar a avaliação Informações sobre Estrutura de controles
internos da UJ foi uma reunião realizada pelo Presidente, Superintendente, Gerente de
Desenvolvimento Humano, Gerente de Desenvolvimento da Autogestão, Auditor Interno e o
Coordenador Administrativo e Financeiro.

LEGENDA
Níveis de Avaliação:
(1) Totalmente inválida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é
integralmente não aplicado no contexto da UJ.
(2) Parcialmente inválida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é
parcialmente aplicado no contexto da UJ, porém, em sua minoria.
(3) Neutra: Significa que não há como afirmar a proporção de aplicação do fundamento
descrito na afirmativa no contexto da UJ.
(4) Parcialmente válida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é
parcialmente aplicado no contexto da UJ, porém, em sua maioria.
(5) Totalmente válido. Significa que o fundamento descrito na afirmativa é integralmente
aplicado no contexto da UJ.
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ANEXO X - Gestão Ambiental e Licitações Sustentáveis
Aspectos sobre a gestão ambiental
Licitações Sustentáveis
1
1. A UJ tem incluído critérios de sustentabilidade ambiental em suas
licitações que levem em consideração os processos de extração ou
fabricação, utilização e descarte dos produtos e matérias primas.

Se houver concordância com a afirmação acima, quais critérios de
sustentabilidade ambiental foram aplicados?
2. Em uma análise das aquisições dos últimos cinco anos, os produtos
atualmente adquiridos pela unidade são produzidos com menor consumo de
matéria-prima e maior quantidade de conteúdo reciclável.
3. A aquisição de produtos pela unidade é feita dando-se preferência àqueles
fabricados por fonte não poluidora bem como por materiais que não
prejudicam a natureza (ex. produtos de limpeza biodegradáveis).
4. Nos procedimentos licitatórios realizados pela unidade, tem sido
considerada a existência de certificação ambiental por parte das empresas
participantes e produtoras (ex: ISO), como critério avaliativo ou mesmo
condição na aquisição de produtos e serviços.
 Se houver concordância com a afirmação acima, qual certificação
ambiental tem sido considerada nesses procedimentos?
5. No último exercício, a unidade adquiriu bens/produtos que colaboram
para o menor consumo de energia e/ou água (ex: torneiras automáticas,
lâmpadas econômicas).
 Se houver concordância com a afirmação acima, qual o impacto da
aquisição desses produtos sobre o consumo de água e energia?
6. No último exercício, a unidade adquiriu bens/produtos reciclados (ex:
papel reciclado).
 Se houver concordância com a afirmação acima, quais foram os produtos
adquiridos?
7. No último exercício, a instituição adquiriu veículos automotores mais
eficientes e menos poluentes ou que utilizam combustíveis alternativos.
 Se houver concordância com a afirmação acima, este critério específico
utilizado foi incluído no procedimento licitatório?
8. Existe uma preferência pela aquisição de bens/produtos passíveis de
reutilização, reciclagem ou reabastecimento (refil e/ou recarga).
 Se houver concordância com a afirmação acima, como essa preferência
tem sido manifestada nos procedimentos licitatórios?
9. Para a aquisição de bens/produtos é levada em conta os aspectos de
durabilidade e qualidade de tais bens/produtos.
10.
Os projetos básicos ou executivos, na contratação de obras e serviços
de engenharia, possuem exigências que levem à economia da manutenção e
operacionalização da edificação, à redução do consumo de energia e água e à
utilização de tecnologias e materiais que reduzam o impacto ambiental.
11.
Na unidade ocorre separação dos resíduos recicláveis descartados,
bem como sua destinação, como referido no Decreto nº 5.940/2006.
12.
Nos últimos exercícios, a UJ promoveu campanhas entre os servidores
visando a diminuir o consumo de água e energia elétrica.
 Se houver concordância com a afirmação acima, como se procedeu a
essa campanha ? Palestras, folders, comunicações oficiais, etc.
13.
Nos últimos exercícios, a UJ promoveu campanhas de
conscientização da necessidade de proteção do meio ambiente e preservação

Avaliação
2 3 4 5
X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X
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de recursos naturais voltadas para os seus servidores.
 Se houver concordância com a afirmação acima, como se procedeu a
essa campanha (palestras, folders, comunicações oficiais, etc.)?
Considerações Gerais:

A metodologia utilizada para realizar a avaliação Informações sobre Gestão
Ambiental e Licitações Sustentáveis da UJ foi uma reunião realizada pelo
Presidente, Superintendente, Gerente de Desenvolvimento Humano, Gerente de
Desenvolvimento da Autogestão, Auditor Interno, Comissão de Licitação e o
Coordenador Administrativo e financeiro.
LEGENDA
Níveis de Avaliação:
(1) Totalmente inválida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é
integralmente não aplicado no contexto da UJ.
(2) Parcialmente inválida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é
parcialmente aplicado no contexto da UJ, porém, em sua minoria.
(3) Neutra: Significa que não há como afirmar a proporção de aplicação do
fundamento descrito na afirmativa no contexto da UJ.
(4) Parcialmente válida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é
parcialmente aplicado no contexto da UJ, porém, em sua maioria.
(5) Totalmente válida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é
integralmente aplicado no contexto da UJ.
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ANEXO XI - Outras Informações Consideradas Relevantes para Demonstrar a conformidade e o Desempenho da Unidade
Execução física e financeira das ações realizadas pela UJ

EXECUÇÃO FISICA
FUNÇÃO

SUB-FUNÇÃO

PROGRAMA

AÇÃO

TIPO DE
AÇÃO

UNIDADE DE
MEDIDA
META
PREVISTA

11

11

11

11

11

11

11

8952 Qualificação
331 – Proteção e
Profissional na
Benefícios ao
Área do
Programas
Trabalhador
Cooperativismo
Finalísticos
8979
–
0773 – Gestão.
Monitoramento,
Polít. Exec.
Superv,. Audit. e
Finac., Contab. controle
de Programas
333 –
e Controle
Cooperativas
Empregabilidade
Finalísticos
0108 –
8954 – Atividades
Melhoria da
Desportivas
e
331 – Proteção e Qualidade de
Socioculturais
Benefícios ao
Vida do
Programas
Trabalhador
Trabalhador
Finalísticos
8901122 –
Manutenção
Administração
0750 – Apoio
Serviços
Programas
Geral
Administrativo
Administrativos
de Apoio
122 –
8910 - Ações de
Administração
0750 – Apoio
Informática
Programas
Geral
Administrativo
de Apoio
0253 –
131 –
0253 – Serviços Divulgação de
Comunicação
de Comunicação Ações
Programas
Social
de Massa
Institucionais
de Apoio
0106 – Gestão
122 –
da Política de
Administração
Trabalho e
8911 - Gestão
Programas
Geral
Emprego
Administrativa
de Apoio
0101 –
Qualificação
Profissional do
Trabalhador

META A
SER
META
REALIZADA
REALIZADA
EM 2011

EXECUÇÃO FINANCEIRA

META
PREVISTA

META
REALIZADA

Pessoa
Beneficiada

89.166

85.855

15.457.119

14.627.607,30

Cooperativa

340

340

1.377.634

1.335.093,80

Pessoa
Beneficiada

39.113

43.368

2.824.730

2.678.133,73

Unidade Mantida

1

1

174.750

162.613,29

Rede Informática
Mantida

1

1

214.100

165.500,03

Divulgação/Ação
Realizada

4

3

448.900

378.393,35

Unidade Mantida

1

1

1.380.547

1.348.474,49

META A
SER
REALIZADA
EM 2011
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EXECUÇÃO FISICA
FUNÇÃO

SUB-FUNÇÃO

PROGRAMA

AÇÃO

TIPO DE
AÇÃO

UNIDADE DE
MEDIDA
META
PREVISTA

11

125 –
Normatização e
Fiscalização

11

125 –
Normatização e
Fiscalização

0106 – Gestão
da Política de
Trabalho e
Emprego
0773 – Gestão.
Polít. Exec.
Finac., Contab.
e Controle

META A
SER
META
REALIZADA
REALIZADA
EM 2011

EXECUÇÃO FINANCEIRA

META
PREVISTA

META
REALIZADA

8938 - Gestão do
Proc. Planej.
Institucional

Programas
de Apoio

Planejamento
Instituído

1

1

22.500

17.985,00

8951 - Auditoria
Interna

Programas
de Apoio

Auditoria
Realizada/hs

800

904

99.720

92.732,80

META A
SER
REALIZADA
EM 2011

Fonte: Sistema Zeus
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Demonstrativo da Programação de Despesas Correntes
Em R$

Origem orçamentária
Exercícios

1 - Pessoal e encargos
2011

2010

3 – Outras despesas

2 - Juros e encargos da dívida
2011

2010

2011

2010

Dotação Proposta

3.280.300,00

3.010.500,00

-

-

17.330.647,00

11.801.794,00

Orçamento Aprovado

3.280.300,00

3.010.500,00

-

-

17.330.647,00

11.801.794,00

Orçamento Reformulado

3.695.571,00

2.963.800,00

-

-

18.304.429,00

14.683.874,00

TOTAL

3.695.571,00

2.963.800,00

-

-

18.304.429,00

14.683.874,00

Demonstrativo da Programação de Despesas de Capital
Origens orçamentária
Exercícios

4 - Investimentos
2011

2010

6 – Outras despesas de
capital

5 – Inversões financeiras
2011

2010

2011

2010

Dotação Proposta

1.393.300,00

468.000,00

-

-

-

-

Orçamento Aprovado

1.393.300,00

468.000,00

-

-

-

-

825.400,00

2.115.431,00

-

-

-

-

825.400,00

2.115.431,00

-

-

-

-

Orçamento Reformulado
TOTAL

Demonstrativo das Despesas Correntes Realizadas por Grupo e Elemento de Despesa
GRUPOS DE
VALORES PAGOS
DESPESA
2011
2010
1 - Despesas de Pessoal
3.613.960,51 2.753.196,23
Vencimentos e Remunerações
2.552.049,50 1.884.378,90
Encargos Sociais Patronais
770.307,59
630.172,19
Indenizações Trabalhistas
933,16
0
Remunerações Variáveis
0
0
Benefícios Sociais
290.670,26
238.645,15
Benefícios Assistenciais
0
0
2 - Juros e Encargos da Dívida
0
0
3 - Outras Despesas Correntes
16.635.739,33 12.732.166,97
Despesas com Dirigentes e Conselheiros
16.050,00
12.515,00
Ocupação e Serviços Públicos
302.225,94
299.893,29
Despesas de Comunicação
81.452,64
74.011,84
Material de Consumo
411.456,79
336.105,29
Material de Consumo Durável
3.458,88
189
Passagens e Locomoções
198.882,68
268.821,92
Diárias e Hospedagens
154.635,85
125.943,36
88

Outras Despesas de Viagem
Locações
Materiais e Divulgação
Materiais para Treinamento
Premiações
Serviços de Divulgação Institucional
Auxílio Financeiro a Estudante
Auxílios Educacionais
Auditoria e Consultoria
Serviços Especializados - PJ
Serviços de Transportes
Serviços Gerais - PJ
Estagiários
Outros Serviços de Terceiros - PF
Outros Serviços de Terceiros - PJ
Encargos s/ Serviços de Terceiros
Serviços Especializados - PF
Serviços Gerais - PF
Impostos, Taxas e Contribuições Federais
Impostos, Taxas e Contribuições Estaduais
Impostos, Taxas e Contribuições Municipais
Outras Despesas Tributárias
Despesas Financeiras
Transferências Regulamentares
Convênios com a União
Convênios Inst. Privadas s/ Fins Lucrativos

59.841,50
45.486,78
223.631,97
193.586,50
0
0
301.549,52
60.642,63
10.254,80
7.211,70
183.420,88
200.142,85
14.165,91
8.132,45
20.492,90
24.819,44
0
0
13.426.657,26 10.141.621,41
594.600,56
520.086,80
7.107,00
6.218,83
2.640,00
7.260,00
0
0
600
35.291,43
57.689,35
52.043,31
0
0
0
0
335.358,10
274.026,86
792,9
940,71
18.697,10
17.924,68
22.269,45
19.214,29
3.082,67
36,6
184724,68
0
0
0
0
0

Demonstrativo de Despesas de Capital por Grupo e Elemento de Despesa
GRUPOS DE
VALORES PAGOS
DESPESA
2011
2010
4 - Investimentos

741.335,19

353.433,69

Bens Intangíveis

702.256,06

102.898,00

39.079,13

250.535,69

5 - Inversões Financeiras

-

-

6 - Outras despesas de capital

-

-

Bens Móveis
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Demonstrativo da Evolução dos Gastos Gerais
ANO
DESCRIÇÃO
2011
1. Passagens

198.882,68

2010

2009

268.821,92 253.256,43

2. Diárias e Ressarcimento de despesas em viagens (1)

59.851,50

61.988,25

64.427,33

3. Serviços Terceirizados

38.892,94

56.896,88

60.408,97

36.264,17

54.830,55

52.114,50

2.628,77

2.066,33

8.294,47

3.3. Tecnologia da Informação (2)

0,00

0,00

0,00

3.4. Outras Terceirizações (3)

0,00

0,00

0,00

4. Cartão de Pagamento do Governo Federal (4)

0,00

0,00

0,00

5. Suprimento de Fundos (5)

0,00

0,00

0,00

3.1. Publicidade
3.2. Vigilância, Limpeza e Conservação

TOTAIS

297.627,12

387.707,05 378.092,73

(1) O Sescoop/PR apenas paga diária alimentação. As despesas com viagem utilizam a sistemática
de adiantamento de viagem mediante prestação de contas. A base legal esta contida na Resolução
Nº 034 do Sescoop/Pr 27/10/2009, que regulamenta o pagamento de diárias e passagens para
empregados, diretores, conselheiros e colaboradores do Sescoop/PR.
(2) Não há uma conta contábil específica de despesa com tecnologia da informação.
(3) Não foram realizadas despesas com outras terceirizações em 2011.
(4) Não houve a utilização de cartão de crédito corporativo em 2011.
(5) Não houve despesas realizadas com suprimento de fundos em 2011.
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Demonstrativo das despesas por natureza
Realizado
Rubricas
Pessoal, Encargos e Indenizações
Despesas de Viagem
Outras Despesas Variáveis
Auxílio Financeiro a Estudante
Material de Consumo
Serviços de Terceiros
Obrigações, Tributos e
Contribuições
Equipamentos e Materiais
Permanentes
Total Geral

Orçado

Realizado

%

%

2010

2011

2011

Partic.

Realiz.

2.626.653,05

2.753.196,24

3.695.571,00

3.613.960,51

17,37% 97,79%

875.559,00

960.338,86

1.263.097,00

1.007.970,59

4,84% 79,80%

32.498,05

26.986,70

68.660,00

29.158,24

0,14% 42,47%

6.588,88

8.132,45

16.000,00

14.165,91

0,07% 88,54%

436.530,99

396.936,92

775.771,00

716.465,19

3,44% 92,36%

8.726.743,48 11.078.520,19 15.647.459,00 14.950.927,32

71,86% 95,55%

2009

314.817,63

364.149,85

442.728,00

434.806,90

2,09% 98,21%

84.686,33

250.535,69

90.714,00

39.079,13

0,19% 43,08%

13.104.077,41 15.838.796,90 22.000.000,00 20.806.533,79 100,00% 94,58%

Resumo das programações de despesas
Origem dos Créditos
Despesas Correntes
Orçamentários
Exercícios
2011
2010
Dotação proposta pela UJ
Orçamento Aprovado
Orçamento Reformulado
Total

15.937.347,00
15.937.347,00
17.479.029,00
17.479.029,00

Despesas Capital
2011

2010

11.801.794,00 1.393.300,00
468.000,00
11.801.794,00 1.393.300,00
468.000,00
14.683.874,00 825.400,00 2.115.431,00
14.683.874,00 825.400,00 2.115.431,00

Movimentação orçamentária por grupo de despesa
Natureza da Movimentação de
Crédito

Movimentação
Externa

Classificação
da Ação

UJ
concedente
ou
recebedora

Classificação
da Ação

Despesas Correntes
2 - Juros e
Encargos da
Dívida

1 - Pessoal e
Encargos

3 - Outras
Despesas
Correntes

Concedidos
Recebidos

Natureza da Movimentação de
Crédito
Movimentação
Externa

UJ
concedente
ou
recebedora

Despesas de Capital
4Investimentos

5 - Inversões
Financeiras

6 - Outras
Despesas de
Capital

Concedidos
Recebidos

Não se aplica no exercício
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Quadro “Despesa por Modalidade de Contratação” – Crédito Originários da UJ
Despesa Comprometida
Despesa Paga
Modalidade de
Contratação
2011
2010
2011
2010
Licitação
0,00
0,00
0,00
0,00
Convite
0,00
0,00
0,00
0,00
Concorrência
901.000,00
558.800,00
1.076.003,00 1.373.352,00
Pregão
Contratações Diretas
196.743,29
107.595,13
170.171,83
90.371,37
Dispensa
44.895,03
50.561,96
43.477,53
49.528,05
Inexigibilidade
0,00
0,00
0,00
0,00
Regime de Execução
Especial
0,00
0,00
0,00
0,00
Suprimento de Fundos
0,00
0,00
0,00
0,00
Pagamento de Pessoal
Pagamento em Folha
Diárias
Outras

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

Quadro “Despesa por Modalidade de Contratação” – Crédito Recebidos pela UJ (convênios e
Fundecoop projetos especiais)
Despesa Comprometida
Despesa Paga
Modalidade de
Contratação
2011
2010
2011
2010
Licitação
0,00
0,00
0,00
0,00
Convite
0,00
0,00
0,00
0,00
Concorrência
668.920,00
904.000,00
581.920,00
87.000,00
Pregão
Contratações Diretas
0,00
0,00
0,00
0,00
Dispensa
0,00
0,00
0,00
0,00
Inexigibilidade
Regime de Execução
Especial
0,00
0,00
0,00
0,00
Suprimento de Fundos
Pagamento de Pessoal
Pagamento em Folha
Diárias
Outras

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
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Quadro “Despesas Correntes e Despesas de Capital por Grupo e Elemento de Despesa” –
Créditos Recebidos pela UJ. (convênios e Fundecoop projetos especiais)
GRUPOS DE
DESPESA

VALORES PAGOS
2010

2011

1 - Despesas de Pessoal
Vencimentos e Remunerações
Encargos Sociais Patronais
Indenizações Trabalhistas
Remunerações Variáveis
Benefícios Sociais
Benefícios Assistenciais
2 - Juros e Encargos da Dívida
3 - Outras Despesas Correntes
Desp c/ Dirigentes e Conselheiros
Ocupação e Serviços Públicos
Despesas de Comunicação
Material de Consumo
Material de Consumo Durável
Passagens e Locomoções
Diárias e Hospedagens
Outras Despesas de Viagem
Locações
Materiais e Divulgação
Materiais para Treinamento
Premiações
Serviços de Divulgação Institucional
Auxílio Financeiro a Estudante
Auxílios Educacionais
Auditoria e Consultoria
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Serviços Especializados - PJ
Serviços de Transportes
Serviços Gerais - PJ
Estagiários
Outros Serviços de Terceiros - PF
Outros Serviços de Terceiros - PJ
Encargos s/ Serviços de Terceiros
Serviços Especializados - PF
Serviços Gerais - PF
Impostos, Taxas e Contribuições Federais
Impostos, Taxas e Contribuições Estaduais
Impostos, Taxas e Contribuições Municipais
Outras Despesas Tributárias

-

-

581.920,00

87.000,00

Despesas Financeiras
Transferências Regulamentares
Convênios com a União
Convênios Inst. Privadas s/ Fins Lucrativos
4 - Investimentos
Bens Intangíveis
Bens Imóveis
Obras e Instalações
Bens Móveis
5 - Inversões Financeiras
Aquisição de Imóveis
Aquisição de Bens p/ Revenda
6 - Outras Despesas de Capital
Quadro “Despesa Corrente e Despesa de Capital por Grupo e Elemento de Despesa” –
Créditos Originários da UJ
Não se aplica no exercício
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Anexo - XII - DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
1.15 Balanço Patrimonial

95

1.16 Demonstração de Superávit/Déficit

96

1.16.1 Notas Explicativas

97

98

99

1.17 Demonstração do Fluxo de Caixa
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Declaração do Contador

DECLARAÇÃO DO CONTADOR
DECLARAÇÃO PLENA
Denominação completa (UJ): Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo –
SESCOOP/PR
Código da UG: 380075

Declaro que os demonstrativos contábeis constantes do Sistema Zeus (Balanço Patrimonial,
Demonstração de Superávit ou Déficit e a Demonstração de Fluxo de Caixa, foram elaboradas de
acordo com os Princípios Fundamentais de Contabilidade, obedecidas às disposições das Normas
Brasileiras de Contabilidade e dos Pronunciamentos de Contabilidade emitidos pelo Comitê de
Pronunciamentos Contábeis (CPC) conforme adotados no Brasil pela aprovação do Conselho
Federal de Contabilidade (CFC) e da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), adaptadas aos
regulamentos instituídos pelo Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo, 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, 31 de Dezembro de 2011
Contador Responsável: Luciana Andreatta

CRC nº: PR 047550/0
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Anexo - XIII - Parecer do Conselho Fiscal.
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Anexo - XIV - Parecer do Conselho Estadual
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Anexo - XV - Parecer da Unidade de Auditoria Interna

104

105

Anexo - XVI - Parecer dos Auditores Independentes
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108

109
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ANEXO XVII - ATENDIMENTO AO TCU QUANTO AO CONTEÚDO MÍNIMO DO
RELATÓRIO DE GESTÃO (DN TCU Nº 107, DE 27 /10/ 2010)
ITEM

INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE A GESTÃO

REFERÊNCIA

1

Informações de identificação da unidade jurisdicionada, contendo: Poder e órgão de
vinculação ou supervisão; nome completo; denominação abreviada; código SIORG;
código na LOA; situação operacional; natureza jurídica; principal atividade econômica;
telefones de contato, endereço postal; endereço eletrônico; página na internet; normas
de criação; normas relacionadas à gestão e estrutura; manuais e publicações
relacionadas às atividades da unidade; códigos e nomes das unidades gestoras e gestões
no Sistema SIAFI.
Informações sobre o planejamento e gestão orçamentária e financeira da unidade,
considerando o atingimento dos objetivos e metas físicas e financeiras, bem como as
ações administrativas consubstanciadas em projetos e atividades, contemplando:
a) Responsabilidades institucionais da unidade:
I.
Competência Institucional;
II.
Objetivos estratégicos.
b) Estratégia de atuação frente às responsabilidades institucionais:
I.
Análise do andamento do plano estratégico da unidade ou do órgão em
que a unidade esteja inserida;
II.
Análise do plano de ação da unidade referente ao exercício a que se
referir o relatório de gestão.
c) Programas de Governo sob a responsabilidade da unidade:
I.
Execução dos programas de Governo sob a responsabilidade da UJ;
II.
Execução física das ações realizadas pela UJ.
d) Desempenho Orçamentário e Financeiro:
I.
Programação Orçamentária das Despesas;
II.
Execução Orçamentária das Despesas;
III. Indicadores Institucionais.

1.Identificação
da Unidade
Pág. 10

2

3

4
5

6

7

8
9

Informações sobre o reconhecimento de passivos por insuficiência de créditos ou
recursos.
Informações sobre a movimentação e os saldos de Restos a Pagar de Exercícios
Anteriores.
Informações sobre recursos humanos da unidade, contemplando as seguintes
perspectivas:
a) Composição do quadro de servidores ativos;
b) Composição do quadro de servidores inativos e pensionistas;
c) Composição do quadro de estagiários;
d) Custos associados à manutenção dos recursos humanos;
e) Locação de mão de obra mediante contratos de prestação de serviços;
f) Indicadores gerenciais sobre recursos humanos.

a - Capítulo I e II
1.1 e 1.2 p.18
1.5 p. 20
b- Capítulo II
p.20

c- Capítulo V
p.30
d- Capítulo V e
VI
p.69
III. Capítulo V
p.36 e 56
Anexo IV.
p.77
Não se aplica Quadro A1- DN
TCU nº 108/2010
Capítulo IV e
Anexo II
p.25 e 74

Informação sobre as transferências mediante convênio, contrato de repasse, termo de
parceria, termo de cooperação, termo de compromisso ou outros acordos, ajustes ou
instrumentos congêneres, vigentes no exercício de referência.

Anexo I
p.73

Declaração da área responsável atestando que as informações referentes a contratos e
convênios ou outros instrumentos congêneres estão disponíveis e atualizadas,
respectivamente, no Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais – SIASG
e no Sistema de Gestão de Convênios, Contratos de Repasse e Termos de Parceria –
SICONV, conforme estabelece o art. 19 da Lei nº 12.309, de 9 de agosto de 2010.

Não se aplica Quadro A1- DN
TCU nº 108/2010

Informações sobre o cumprimento das obrigações estabelecidas na Lei nº 8.730, de 10
de novembro de 1993, relacionadas à entrega e ao tratamento das declarações de bens e
rendas.
Informações sobre o funcionamento do sistema de controle interno da UJ,
contemplando os seguintes aspectos:
a)
Ambiente de controle;
b)
Avaliação de risco;
c)
Procedimentos de controle;
d)
Informação e Comunicação;

Anexo V
p.78
Anexo IX
p.82
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e)

Monitoramento.

Informações quanto à adoção de critérios de sustentabilidade ambiental na aquisição de
bens, materiais de tecnologia da informação (TI) e na contratação de serviços ou obras,
tendo como referência a Instrução Normativa nº 1/2010 e a Portaria nº 2/2010, ambas
da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento,
Orçamento e Gestão e informações relacionadas à separação de resíduos recicláveis
descartados em conformidade com o Decreto nº 5.940/2006.

Anexo X.
p.61 e 84

11

Informações sobre a gestão do patrimônio imobiliário de responsabilidade da UJ,
classificado como “Bens de Uso Especial”, de propriedade da União ou locado de
terceiros.

Anexo VI
p.81

12

Informações sobre a gestão de tecnologia da informação (TI) da UJ, contemplando os
seguintes aspectos:

Anexo III
p.63 e 75

10

a)
b)
c)
d)
e)
13

14

Planejamento da área;
Perfil dos recursos humanos envolvidos;
Segurança da informação;
Desenvolvimento e produção de sistemas;
Contratação e gestão de bens e serviços de TI.

Informações sobre a utilização de cartões de pagamento do governo federal,
observando-se as disposições dos Decretos nºs 5.355/2005 e 6.370/2008.
Informações sobre Renúncia Tributária, contendo declaração do gestor de que os
beneficiários diretos da renúncia, bem como da contrapartida, comprovaram, no
exercício, que estavam em situação regular em relação aos pagamentos dos tributos
juntos à Secretaria da Receita Federal do Brasil – SRFB, ao Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço – FGTS e à Seguridade Social.

Não se aplica Quadro A1- DN
TCU nº 108/2010
Não se aplica Quadro A1- DN
TCU nº 108/2010

15

Informações sobre as providências adotadas para atender às deliberações exaradas em
acórdãos do TCU ou em relatórios de auditoria do órgão de controle interno a que a
unidade jurisdicionada se vincula ou as justificativas para o não cumprimento.

Anexo VII
p.81

16

Informações sobre o tratamento das recomendações realizadas pela unidade de controle
interno, caso exista na estrutura do órgão, apresentando as justificativas para os casos
de não acatamento.

Anexo VIII
p.81

17

Outras informações consideradas relevantes pela unidade para demonstrar a
conformidade e o desempenho da gestão no exercício.

Anexo XI
p.86

ITEM

INFORMAÇÕES CONTÁBEIS QUE DEVEM COMPOR O RELATÓRIO

1

Declaração do contador responsável pela unidade jurisdicionada atestando que os
demonstrativos contábeis (Balanços Orçamentário, Financeiro e Patrimonial e a
Demonstração das Variações Patrimoniais, previstas na Lei n° 4.320, de 17 de março
de 1964) e o demonstrativo levantado por unidade gestora responsável - UGR (válido
apenas para as unidades gestoras não executoras) refletem a adequada situação
orçamentária, financeira e patrimonial da unidade jurisdicionada que apresenta
relatório de gestão.

REFERÊNCIA
Não se aplica ao
Quadro A1- DN
TCU nº 108/2010

“Não Aplicável”

2

Demonstrações contábeis previstas na Lei n° 4.320/64, incluindo as notas explicativas,
conforme disposto na Resolução CFC n° 1.133/2008 (NBC T 16.6).

3

Demonstrações contábeis previstas na Lei n° 6.404/76,incluindo as notas explicativas

4

Informações sobre a composição acionária do capital social, indicando os principais
acionistas e respectivos percentuais de participação, assim como a posição da UJ como
detentora de investimento permanente em outras sociedades (investidora).

Anexo XII
DN TCU nº
108/2010 - p.95
Não se aplica ao
Quadro A1- DN
TCU nº 108/2010

5

Parecer da auditoria independente sobre as demonstrações contábeis, quando a
legislação dispuser a respeito.

Anexo XVI
p.106
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ANEXO XVIII- Índice remissivo de indicadores GRI (G3)
1.

Estratégia e Análise

Indicador
1.1
1.2
2.

2.4
2.5

2.6
2.7
2.8

2.9
2.10

3.5
3.6
3.7
3.8

3.9

Página 05

Descrição GRI
Nome da Organização.
Principais marcas, produtos e/ou serviços
Estrutura operacional da organização, incluindo principais divisões, unidades
operacionais, subsidiárias e joint ventures
Localização da sede da organização
Número de países em que a organização opera e nome dos países que suas
principais operações estão localizadas ou são especialmente relevantes para
as questões de sustentabilidade cobertas pelo relatório
Tipo e natureza jurídica da propriedade
Mercados atendidos (incluindo discriminação geográfica, setores atendidos e
tipos de clientes/beneficiários)
Porte da Organização:
a) Número de empregados;
b) Vendas líquidas
c) Quantidade de produtos e serviços oferecidos;
d) Ativo Total
e) Participação dos acionistas
Principais mudanças durante o período coberto pelo relatório referentes a
porte, estrutura ou participação acionária.
Prêmios recebidos no período coberto pelo relatório.

Localização
Página 15
Página 22
Página 20
Página 10

Página 15

a) Pg.25

Parâmetros para o relatório

Indicador
3.1
3.2
3.3
3.4

Localização
Página 18

Perfil Organizacional

Indicador
2.1
2.2
2.3

3.

Descrição GRI
Declaração do detentor do cargo com maior poder de decisão na organização
sobre a relevância da sustentabilidade para a organização e sua estratégia.
Descrição dos principais impactos, risco e oportunidades

Descrição GRI
Período coberto pelo relatório (como ano contábil/civil) para as informações
apresentadas.
Data do relatório anterior mais recente (se houver)
Ciclo de emissão de relatórios (anual, bienal, etc)
Dados para contato em caso de perguntas relativas ao relatório ou seu
conteúdo.
Processo para definição do conteúdo.
Limite do relatório (como países, divisões, subsidiárias, instalações
arrendadas, joint venture,fornecedores).
Declaração sobre quaisquer limitações específicas quanto ao escopo ou ao
limite do relatório.
Base para a elaboração do relatório no que se refere a joint ventures,
subsidiárias,instalações arrendadas, operações terceirizadas e outras
organizações que possam afetar significativamente a comparabilidade entre
períodos e/ou entre organizações.
Técnicas de medição de dados e as bases de cálculos, incluindo hipóteses e

Localização
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técnicas, que sustentam as estimativas aplicadas à compilação dos
indicadores e outras informações do relatório.
Explicação das conseqüências de quaisquer reformulações de informações
fornecidas em relatórios anteriores e as razões para tais reformulações (como
fusões ou aquisições, mudança no período ou ano-base, na natureza do
negócio, em métodos de medição).
Mudanças significativas em comparação com anos anteriores no que se refere
a escopo, limite ou métodos de medição aplicados no relatório.
Tabela que identifica a localização das informações no relatório.
Política e prática atual relativa à busca de verificação externa para o relatório.

3.10

3.11
3.12
3.13
4.

Governança, Compromissos e Engajamento

Indicador
4.1

Descrição GRI
Estrutura de governança da organização, incluindo comitês sob o mais alto
órgão de governança responsável por tarefas específicas tais como
estabelecimento de estratégia ou supervisão da organização.
4.2
Indicação caso a presidência do mais alto órgão de governança também seja
um diretor executivo (e, se for o caso, suas funções dentro da administração
da organização e as razões para tal composição).
4.3
Para organizações com uma estrutura de administração unitária, declaração
do número de membros independentes ou não-executivos do mais alto órgão
de governança.
4.4
Mecanismos para que acionistas e empregados façam recomendações ou
dêem orientações ao mais alto órgão de governança.
4.5
Relação entre remuneração para membros de mais alto órgão de governança,
diretoria executiva e demais executivos e o desempenho da organização.
4.6
Processos em vigor no mais alto órgão de governança para assegurar que
conflitos de interesse sejam evitados.
4.7
Processo para determinação das qualificações e conhecimento dos membros
do mais alto órgão de governança para definir a estratégia da organização
para questões relacionadas a temas econômicos, ambientais e sociais.
4.8
Declarações de missão e valores, código de conduta e princípios internos
relevantes para o desempenho econômico, ambiental e social.
4.9
Procedimentos do mais alto órgão de governança para supervisionar a
identificação e gestão por parte da organização do desempenho econômico,
ambiental e social.
4.10
Processo para autoavaliação do desempenho do mais alto órgão de
governança. Especialmente com respeito ao desempenho econômico,
ambiental e social.
Compromissos com iniciativas externas
Indicador
Descrição GRI
4.11
Explicação de se e como a organização aplica o princípio da precaução.
4.12
Cartas, princípios ou outras iniciativas desenvolvidas externamente de caráter
econômico, ambiental e social que a organização subscreve ou endossa.
4.13
Participação em associações e/ou organismo nacionais/internacionais..
Engajamento dos Stakeholders
Indicador
Descrição GRI
4.14
Relação de grupos de stakeholders engajados pela organização:
a) comunidade;
b) sociedade civil;
c) clientes;
d) acionistas;
e) fornecedores;

Localização
Página 18

Página 15

Página 18

Localização
Página 18
Página 5 e 22

Localização
Página 5
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f) empregados.
Base para a identificação e seleção de stakeholders com os quais se engajar.
Abordagens para o engajamento dos stakeholders, incluindo a freqüência do
engajamento por tipo e por grupo de stakeholder.
Principais temas e preocupações que foram levantados por meio do
engajamento dos satakeholders e que medidas a organização têm adotado
para trata-los.

4.15
4.16
4.17

5.

Indicadores Econômicos

Indicador
EC1

6.

Descrição GRI
Localização
Valor econômico direto gerado e distribuído, incluindo receitas, custos Página 24
operacionais, remuneração de empregados, doações e outros investimentos na
comunidade, lucros acumulados e pagamentos para provedores de capital e
governos.

Indicadores de Desempenho Ambiental

Indicador
EN7
EN13
EN18

Descrição GRI
Iniciativas para reduzir o consumo de energia indireta e as reduções obtidas.
Habitats protegidos ou restaurados
Iniciativas para reduzir as emissões de gases de efeito estufa e as reduções
obtidas.

Localização

EN26
EN30
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