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A opção do cooperativismo é pelo desenvolvimento das pessoas, cooperativas e  
comunidades, com organização econômica e social e, sobretudo, pelo criterioso pla-
nejamento de ações. Tanto que o Plano Paraná Cooperativo (PRC 100), atualmente em 
desenvolvimento, é a continuidade desse trabalho.

A formação de lideranças, o treinamento dos profissionais e os investimentos nas áreas 
técnica e social têm especial atenção do Sistema Ocepar e das cooperativas. Em 2017, 
o Sescoop/PR realizou 8.324 eventos de capacitação e promoção social, com 192 
mil participações e 107.619 horas-aula. Para isso, as parcerias com as entidades do  
Sistema “S” e com universidades foram fundamentais. 

Devido ao desenvolvimento do cooperativismo, mais de 84 mil pessoas se associaram 
às cooperativas, em 2017, a maioria – 76 mil – nas de crédito e sete mil nas agrope- 
cuárias. 

A credibilidade do Sistema Cooperativo, construída com muito trabalho, com produtos 
de qualidade e investimentos nos mercados consumidores, se confirmou em recente 
pesquisa do Datacenso, em que 97% dos entrevistados aprovaram a qualidade e o 
preço justo dos produtos das cooperativas. 

Mesmo em um cenário nacional desfavorável para a economia, em 2017, o faturamen-
to das cooperativas cresceu R$ 1,3 bilhão, para R$ 70,6 bilhões, com 89.000 empre-
gos e milhares de oportunidades de negócios diretos e indiretos no campo e na cidade, 
gerando mais de R$ 2 bilhões em impostos.

O cooperativismo de crédito cresce de forma segura e com alto nível de profissionalis-
mo, democratizando o acesso ao crédito a milhares de pessoas, devido à sua capilari-
dade e forte vínculo com as ações locais e regionais. Já possui mais de R$ 37,6 bilhões 
em ativos.

Na saúde, são mais de 15 mil cooperados nas 33 cooperativas, ofertando serviços de 
qualidade, prestados por médicos, dentistas e outros profissionais, que atendem mais 
de 1,3 milhão de pessoas.

Os transportadores estão se organizando em todo o país, buscando regulamentação 
mais adequada para a atividade. No Paraná, há 30 cooperativas, com 2.746 cooperados. 

O cooperativismo de infraestrutura, de trabalho, educacional, turismo e lazer está sen-
do revitalizado, como nova opção de organização dos empreendedores.

O Programa de Autogestão do Sistema Cooperativo, iniciado nos anos 90, continua 
sendo um importante instrumento para a melhoria da gestão das cooperativas. 

O Programa de Certificação de Conselheiros, que visa buscar maior profissionalização 
dos cooperados que participam da gestão das cooperativas, já certificou 1.670 líderes 
e dirigentes.

Isso mostra que as cooperativas continuam confiantes e investindo em novas atividades 
gerando oportunidades de emprego e renda, desenvolvendo produtores e empreende-
dores nas diferentes atividades, acreditando no Brasil.

As cooperativas se preparam para um novo ciclo de desenvolvimento e investem na 
construção de mais fábricas, na geração de energia, na construção de hospitais e cen-
tros especializados em saúde, em novas unidades de atendimento das cooperativas de 
crédito, enfim, em uma série de ações para atender cada vez melhor seus cooperados 
e as comunidades onde atuam.

Mensagem da Diretoria



R$ 70,6 bi
de faturamento  
das cooperativas

R$ 8,3 bi
em 

exportações

R$ 2,15 bi
investidos pelas 

cooperativas em 2017

1,58 milhão
de cooperados

R$ 37,6 bi
em ativos das 

cooperativas de crédito

Mais de

2,3 mi
de beneficiários das 

cooperativas de saúde





Relatório de 
Atividades e Prestação de Contas 
Exercício Social 2017

Plano de 
Ação para 
Exercício Social 2018

CURITIBA - PARANÁ - 2017



Relatório de Atividades e Prestação de Contas 2017      Plano de Ação para 2018



Relatório de Atividades e Prestação de Contas 2017      Plano de Ação para 2018

“Apesar de as cooperativas ao redor do mundo terem uma 
história rica, é preciso estarmos confortáveis com a ideia da 

mudança. É preciso usar as mídias sociais, as novas tecnologias 
e sermos capazes de inovar! Precisamos ter cuidado e evitar 

ser tão protetor, às vezes, com o status quo. Precisamos 
abraçar a inovação, para melhorar os serviços às pessoas e 

às comunidades. Inovações e performances são necessárias e 
manterão as cooperativas fortes”

Monique F. Leroux 
Presidente da ACI de 2015 a 2017
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O Encontro Estadual de Cooperativistas 2017, realizado no Teatro Positivo, 

em Curitiba, no dia 8 de dezembro, contou com a presença de várias 

autoridades, entre as quais o governador Beto Richa, secretários de estado, 

parlamentares, presidentes de entidades, diretores do Sistema Ocepar, além 

de lideranças do cooperativismo paranaense e de outros estados
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1. PARANÁ COOPERATIVO 100

Em 2017, foi dada sequência ao cronograma de tra-

balho do Plano Paraná Cooperativo 100 (PRC 100),  

que visa dar sustentabilidade ao cooperativis-

mo paranaense, por meio do planejamento es-

tratégico das atividades e negócios de cada  

cooperativa, e apontar linhas estruturantes para 

o cooperativismo, com indicativos de projetos 

desenvolvimentistas por cadeia de produção ou 

ramo de atuação das cooperativas.  

Até o final de 2017, as ações estiveram volta-

das para a construção dos alicerces básicos  

do PRC 100, com trabalhos direcionados para  

estudos dos cinco pilares – financeiro, mer- 

cado, cooperação, infraestrutura e governan-

ça. Para 2018, os trabalhos serão direcionados  

para os projetos estratégicos de médio e longo 

prazo. 

A participação dos diretores e profissionais nos 

debates para a construção do Plano tem sido fun-

damental, com vistas a respaldar as atividades dos 

grupos de trabalho, na discussão dos cenários e 

na avaliação das megatendências que impactarão 

o desenvolvimento das cooperativas. 

Um dos objetivos do PRC 100 é dar o direcio-

namento para o novo ciclo de desenvolvimento  

do cooperativismo. Para alavancar os trabalhos,  

foram definidos 13 projetos relacionados às de-

mandas centrais do setor, que estão sendo deba-

tidos pelos comitês de implantação, detalhados a 

seguir:

ESTRUTURA DE CAPITAL 

O aperfeiçoamento do modelo de classificação de 

risco existente e definição de indicadores econô-

mico-financeiros para análise comparativa com 

índices de mercado. 

ESTUDO DE ALTERNATIVAS 

PARA REALIZAÇÃO DOS CRÉDITOS 

TRIBUTÁRIOS

Elaboração de proposta a ser debatida com o  

Governo do Paraná para transferência de créditos 

tributários de ICMS em investimentos das coope-

rativas.

PROPOSTAS DE POLÍTICAS PÚBLICAS

Elaboração do documento contendo os pleitos das 

cooperativas paranaenses a ser discutido com o 

Ministério da Agricultura para inserção no Plano 

Agrícola e Pecuário. 

PROJETO CONHECER PARA FORNECER

Realização de eventos com grupos varejistas para 

estabelecer estratégia de maior aproximação com 

este setor. E, para aperfeiçoar os conhecimentos 

dos profissionais na área de varejo, foi criado um 

MBA em Marketing de Varejo, voltado às necessi-

dades das cooperativas.

PESQUISA COM O CONSUMIDOR

Realização de pesquisa para avaliar a percepção 

do consumidor sobre os produtos das cooperati-

vas. O resultado do levantamento foi apresentado 

em reuniões de Núcleos Cooperativos e será dis-

cutido individualmente com as cooperativas que 

manifestarem interesse. 

SANIDADE PECUÁRIA

Elaboração de proposta técnica para suspensão 

da vacina contra aftosa no Paraná e apoio das co-

operativas à estruturação da fiscalização sanitária 

realizada pela Adapar.

MODELOS DE PARCERIAS E ALIANÇAS

Pesquisa e análise dos tipos de parcerias existen-

tes no sistema e elaboração de um modelo de do-
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cumento com as informações das parcerias sele-

cionadas nesse primeiro momento, com o objetivo 

de disponibilizar exemplos de parcerias e práticas 

adotadas. 

AÇÕES SOBRE CONCESSÕES E PORTOS 

Debate sobre alterações na legislação das con-

cessões no Brasil de rodovias e ferrovias, bem 

como a formulação de propostas para melhoria da  

infraestrutura de logística no Paraná em rodovias, 

ferrovias, portos e energia.

ESTUDO E PROJEÇÃO DA CAPACIDADE 

DE ARMAZENAGEM DAS COOPERATIVAS

Elaboração de estudos e debates para a  

implantação da cobrança pelas cooperativas 

de serviços de armazenagem de produtos, bem  

como apresentação de propostas para redução 

dos juros dos investimentos na construção de  

armazéns.

MODELOS DE NEGÓCIO PARA 

VIABILIZAR ALTERNATIVAS DE 

GERAÇÃO DE ENERGIA

Realização de Fóruns de Energia, com a apresen-

tação de oportunidades para geração, distribui-

ção e compra do insumo no mercado livre. Para 

embasar os trabalhos, foram realizadas visitas à  

Itália e à Alemanha para se informar sobre as  

tecnologias utilizadas para produção de energia 

por meio de biomassa. 

FORMAÇÃO DE ALIANÇA 

ESTRATÉGICA EM TI

Realização de mapeamento de TI das cooperativas 

contendo informações sobre unidades, estrutura, 

sistemas, orçamento e infraestrutura, com o intui-

to de buscar sinergias entre as cooperativas. Esse 

tema foi tratado em um fórum com a apresentação 

de exemplos de sucesso no cooperativismo.

PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO 

DE AGENTES

Elaboração de mapeamento do perfil dos agentes 

e devolutiva do resultado no Encontro Estadual de 

Agentes com o intuito de buscar maior sinergia na 

capacitação de recursos humanos das cooperati-

vas, adequando o trabalho do agente à aplicação 

dos recursos em projetos e programas focados na 

necessidade das cooperativas.

MODELOS DE GOVERNANÇA 

COOPERATIVA

Realização de diagnóstico para identificação de 

modelos de governança cooperativa existentes no 

sistema. O diagnóstico-piloto já foi feito com dez 

cooperativas de quatro diferentes ramos e está em 

fase de avaliação.

ATÉ O FINAL DE 2017, AS AÇÕES ESTIVERAM VOLTADAS PARA 

A CONSTRUÇÃO DOS ALICERCES BÁSICOS DO PRC 100, COM TRABALHOS 

DIRECIONADOS PARA ESTUDOS DOS CINCO PILARES – FINANCEIRO, 
MERCADO, COOPERAÇÃO, INFRAESTRUTURA E GOVERNANÇA. PARA 2018, 

OS TRABALHOS SERÃO DIRECIONADOS PARA OS PROJETOS ESTRATÉGICOS 

DE MÉDIO E LONGO PRAZO
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DIRECIONADORES
 FINANCEIRO: Atingir R$ 100 bilhões até 2020
 PESSOAS: Profissionalização, estratégia e governança
 TECNOLOGIA: Inovação e desenvolvimento
 INSTITUCIONAL: Representatividade e defesa do Sistema

O QUE NÃO ABRIMOS MÃO
  Filosofia, valores e princípios 

 do cooperativismo
  Desenvolvimento humano, 

 econômico, social e ambiental
  Autogestão do Sistema

Pilar
FINANCEIRO

 
Reforçar a 

estrutura de 
capital das 

cooperativas

Desenvolver linhas 
alternativas de 

crédito

Ter maior 
participação na 
construção de 

políticas públicas

Desenvolver 
alternativas para 

redução do 
impacto de carga 

tributária

Desenvolver 
mecanismos para 
seguro agrícola

Pilar
MERCADO

Promover a 
imagem do 

cooperativismo 
no mercado

Desenvolver 
o portfólio de 

produtos e serviços 
com maior valor 

agregado

Expandir os 
negócios do 

cooperativismo nos 
mercados nacional 

e internacional

Atuar junto aos 
órgãos oficiais 
na questão das 

barreiras sanitárias 
e comerciais

Defender os 
interesses do 

cooperativismo 
nas áreas de 
fiscalização e 

regulamentação

Pilar
COOPERAÇÃO

Mapear e estudar 
a viabilidade 
de alianças 
e parcerias 
no sistema 

cooperativista 
(intercooperação)

Intensificar o 
desenvolvimento 
do quadro social 
para suportar o 
crescimento do 
cooperativismo

Promover 
relacionamentos 

institucionais

Difundir a 
cooperação na 

sociedade

Pilar
INFRAESTRUTURA

Atuar na 
melhorias da 
infraestrutura 

portuária, 
rodoviária e 
ferroviária

Ampliar a 
estrutura de 

armazanagem 
na rota da 
produção

Desenvolver 
alternativas 

para geração 
de energia

Atuar na 
melhoria da 

infraestrutura de 
comunicação

Estudar a 
viabilidade 

de integração 
de plataformas 
tecnológicas 
nos ramos

Pilar
GOVERNANÇA 

E GESTÃO

Fortalecer a 
autogestão 
do sistema 

cooperativista

Disponibilizar 
modelos de 
governança 
e sucessão 

aderentes às 
necessidades das 

cooperativas

Intensificar o 
programa de 

desenvolvimento 
de pessoas

Aperfeiçoar o 
modelo de atuação 

dos Fóruns 
Especializados

Rever a forma 
de atuação do 
Sescoop/PR
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2. PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO DE LIDERANÇAS

O Sistema Ocepar padronizou, em 2015, o  

Programa de Capacitação de Lideranças, respal-

dado na necessidade de aprimorar conhecimen-

tos e visando à elaboração do planejamento estra-

tégico do cooperativismo para avançar em ações 

inovadoras e, assim, atingir os objetivos e metas 

fixadas pelo PRC 100. Por isso, em 2017, o pro-

grama proporcionou a realização de dois Fóruns 

dos Presidentes, dois cursos com universidades 

dos Estados Unidos e a participação dos presiden-

tes no Fórum HSM Management.   

UNIVERSIDADE DE BABSON

Trinta dirigentes de 27 cooperativas do Paraná  

participaram, entre os dias 3 e 7 de julho, em 

Curitiba, da terceira edição do Programa de  

Desenvolvimento de Presidentes, ministrado por 

professores da Universidade de Babson, instituição 

norte-americana que é referência internacional 

em educação para negócios e empreendedoris-

mo. O Programa de Capacitação dos Presidentes 

de cooperativas, que serviu inclusive de inspira-

ção para um curso de abrangência nacional do 

Sistema OCB, é promovido, desde 2015, pelo  

Sescoop/PR, em parceria com o Sebrae/PR.

AMERICAN UNIVERSITY  

Um grupo de 25 pessoas, entre dirigentes de 

cooperativas e de instituições do Paraná, partici-

pou, de 11 a 15 de setembro, do Programa de  

Liderança na American University, em Washington 

D.C., nos Estados Unidos. É a segunda turma que 

participa da missão técnica de estudos organiza-

da por meio de parceria entre o Sescoop/PR e o 

Sebrae/PR. As aulas foram ministradas por profis-

sionais da instituição de ensino norte-americana, 

abordando, entre outros temas, “O descompasso 

entre o que a ciência conhece e o que as orga-

nizações fazem: os líderes que necessitamos”;  

“Liderança baseada em valores”; “O poder da 

Programa de 

Desenvolvimento 

de Presidentes, 

ministrado por 

professores da 

norte-americana 

Universidade de 

Babson, reúne 

30 dirigentes 

de cooperativas 

paranaenses, em 

Curitiba
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liderança resiliente” e “Mude suas perguntas, 

mude a sua vida”. Também fizeram parte do grupo 

o superintendente da Ocepar, Robson Mafioletti, a 

gerente geral do Sescoop Nacional, Karla Oliveira,  

a analista de Desenvolvimento Cooperativista 

do Sescoop/PR, Carolina Bianca Teodoro, bem 

como profissionais do Sebrae/PR, Senac e Sesc. 

Os participantes também visitaram a sede do 

Banco Mundial e a Associação das Cooperativas  

Americanas (NCBA). Na American University, 

fundada em 1893 e com 12 mil alunos, funciona 

a School of Public Affairs, especializada no de-

senvolvimento de lideranças e reconhecida pelo  

U.S News and World Report como uma das  

melhores dos EUA.

HSM EDUCAÇÃO EXECUTIVA

Aproximadamente 200 lideranças cooperativistas 

paranaenses dos mais variados ramos, das quais 

100 com o apoio do Sescoop/PR, participaram do 

HSM Educação Executiva 2017. O encontro, reali-

zado no Transamérica Expo Center, em São Paulo, 

reuniu cinco mil participantes, entre os dias 6 e 

8 de novembro. Considerado o maior evento da 

área de gestão da América Latina, o tema do HSM 

2017 foi “Conhecimento em ebulição”. Foram três 

dias de agenda cheia, com palestras de renoma-

dos especialistas de entidades públicas e privadas 

de dez países. 

Desde sua fundação, há 20 anos, o HSM acompa-

nha o que há de mais inovador em gestão, traba-

lhando ao lado das lideranças de negócios para al-

cançar sua missão de transformar o país por meio 

do desenvolvimento de líderes e organizações. 

FÓRUM DOS PRESIDENTES 

Por duas vezes neste ano, cerca de 130 dirigentes 

cooperativistas do Paraná participaram do Fórum 

dos Presidentes das Cooperativas Paranaenses, 

promovido pelo Sistema Ocepar.  

O primeiro foi realizado nos dois primeiros dias de 

junho. O fórum teve início, no dia 1º, com uma 

visita à Alegra Foods, com a presença do minis-

tro da Agricultura, Blairo Maggi, e participação 

nos debates sobre a cultura do milho, realizados 

no Memorial da Imigração Holandesa em Castro, 

Grupo de dirigentes 

de cooperativas 

e de instituições 

paranaenses 

participaram de 

curso na American 

University, em 

Washington, D.C.
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na região dos Campos Gerais. No dia seguinte, as  

lideranças cooperativistas de todas as regiões do 

estado discutiram excelência em gestão e o mo-

delo de intercooperação das cooperativas Frísia, 

Castrolanda e Capal, em evento realizado no audi-

tório da Frísia, em Carambeí, nos Campos Gerais.

No dia 23 de agosto, o Sistema Ocepar reali-

zou, em Curitiba, a abertura oficial do Fórum dos  

Presidentes das Cooperativas Paranaenses, com 

a presença de lideranças do setor, autoridades 

do governo do estado, como os secretários da  

Agricultura, Norberto Ortigara, e da Fazenda, 

Mauro Ricardo Costa, representantes do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e da 

Superintendência Estadual do Banco do Brasil. 

Na oportunidade, o presidente da Organização 

das Cooperativas Brasileiras (OCB), Márcio Lopes 

de Freitas, e os diretores da entidade trataram 

de temas como as negociações do setor com o 

governo federal sobre ajustes no Plano Agrícola 

e Pecuário 2017/2018, Funrural, entre outros. Os 

secretários do governo estadual trataram de inves-

timentos em infraestrutura previstos para 2018. 

O Fórum teve continuidade no Museu Oscar  

Niemeyer, nos dias 24 e 25, em conjunto com o  

5º Fórum de Agricultura da América do Sul, rea-

lizado pelo Núcleo de Agronegócio da Gazeta do 

Povo, com o apoio da Ocepar. 

Sescoop/PR apoiou 

a participação de 

100 lideranças de 

cooperativas do 

Paraná no HSM 

Educação Executiva 

2017

O primeiro Fórum dos Presidentes das 

Cooperativas Paranaenses foi realizado nos 

dias 1º e 2 de junho na Frísia e na Castrolanda
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3. ATUAÇÃO INTERNACIONAL

ÁREA ESPECÍFICA 

Em virtude da maior internacionalização das co- 

operativas e do aumento da visibilidade do coope-

rativismo, foi criada uma área especializada na re-

cepção de delegações estrangeiras e no apoio aos 

grupos de profissionais que participam de eventos 

internacionais promovidos pelo Sistema Ocepar. 

CURSO DA WHARTON

Entre os dias 25 e 29 de setembro, uma comiti-

va de cooperativistas do Paraná, São Paulo e Rio  

de Janeiro participou de curso de Educação  

Corporativa ministrado por especialistas da  

Wharton, a escola de negócios da Universidade da 

Pensilvânia, na Filadélfia (EUA). O presidente do 

Sistema Ocepar, José Roberto Ricken, fez parte 

do grupo de 32 pessoas, composto, em sua maio-

ria, por executivos do Sicredi. A promoção foi da  

Central Sicredi PR/SP/RJ. 

CURSO DE LIDERANÇAS

O curso da 6ª turma do Programa Internacional  

de Desenvolvimento de Lideranças Cooperativistas  

começou no dia 27 de setembro, em Curitiba,  

com a participação de 30 executivos de 21 

cooperativas paranaenses dos ramos cré-

dito, saúde, infraestrutura e agropecuário. 

Com duração de um ano e meio e objetivo de  

desenvolver a habilidade de executivos na iden-

tificação das características do negócio, organi- 

zação, posicionamento de mercado, lideran-

ça, competitividade, além de conhecimentos  

comparativos sobre o sistema cooperativis-

ta de outros países, o curso consta de módulos  

Dirigentes e 

executivos do Sicredi 

participaram de 

curso de Educação 

Corporativa na 

Universidade da 

Pensilvânia
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nacionais e internacionais, incluindo visitas à  

Argentina, Estados Unidos, Canadá, Itália e  

Alemanha. 

PROGRAMA DE FORMAÇÃO 

DE EXECUTIVOS

O Programa Internacional de Formação de  

Executivos e Líderes Cooperativistas é uma ação 

do Sistema Ocepar, com o apoio do Sebrae/PR, 

com o objetivo de promover intercâmbio entre as 

cooperativas brasileiras e as de outros países, bem 

como estudar o cooperativismo e seus processos 

de gestão e organização.

MISSÃO À ITÁLIA

Entre os dias 8 e 12 de maio, representantes da 

Ocepar, OCB e Sebrae, profissionais das coopera-

tivas Copacol, Castrolanda, Frísia e Lar, além de co-

operados da Castrolanda, visitaram o norte da Itália 

para conhecer o sistema, tecnologias, perspectivas 

de produção e utilização do biogás e do metano 

naquele país. Organizada pela Ocepar e Sebrae, 

em conjunto com o Consorzio Italiano de Biogás, 

a missão técnica proporcionou a troca de informa-

ções entre os atores agropecuários, agroindustriais 

e agroenergéticos da Itália e do Paraná, possibili-

tou conhecer experiências no âmbito de sustenta-

bilidade das produções agropecuárias e recupe-

ração da fertilidade dos solos no Brasil e na Itália. 

MISSÃO À OCEANIA

Um grupo de 16 pessoas, entre os quais dirigentes 

de cooperativas dos ramos agropecuário e crédi-

to, OCB, Sebrae e Sistema Ocepar, participou, de 

Missão técnica

da Ocepar,

OCB, Sebrae e

cooperativistas

paranaenses foi à 

Itália para

conhecer o sistema

agroenergético
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15 a 26 de maio, de uma missão de estudos na 

Oceania, com visitas à Austrália e Nova Zelândia. 

A formação de executivos e líderes cooperativis-

tas, uma iniciativa do Sistema Ocepar, em parceria 

com o Sebrae/PR, tem por objetivo proporcionar 

aos participantes a oportunidade de conhecer 

a realidade, boas práticas e desafios do sistema 

cooperativo em diversos países, para que possam 

ser utilizados como base de evolução e desenvolvi-

mento no Paraná. A quinta turma, também integra-

da pela gerente geral da OCB, Tânia Zanella, pelo 

coordenador de Desenvolvimento Cooperativo do 

Sistema Ocepar, João Gogola Neto, e pelo coor-

denador técnico do Sescoop/PR, Devair Mem, co-

nheceu a realidade do cooperativismo brasileiro e 

paranaense, além de ter visitado a Argentina, Itália,  

Alemanha, Holanda, Estados Unidos e Canadá. 

RECEPÇÃO DE MISSÕES E DELEGAÇÕES

Foram recepcionadas pelo Sistema Ocepar, em 

2017, delegações e missões de lideranças inter-

nacionais, como da Argentina, Paraguai, África 

do Sul, Tanzânia, Nigéria, Mongólia, Reino Unido,  

Índia e Japão. E, em parceria com o Governo do  

Paraná, foi organizado seminário para 35 integran-

tes da representação da África do Sul, para pros-

pectar investidores e exportadores para aquele 

país. Com argentinos e paraguaios, ficou acertada 

visita técnica de profissionais das cooperativas para 

conhecer a logística de exportação dos dois países. 

Além disso, a equipe técnica acompanhou vi-

sitas de delegações a cooperativas no estado, 

como da África do Sul à Alegra e Castrolanda,  

e do Reino Unido à Witmarsum e Castrolanda.  

Já com a representação da Mongólia, acertou-se 

com a OCB o envio um de seus profissionais para 

conhecer o potencial daquele país e, com o Japão, 

foi programada a ida de uma missão comercial 

para aquele país em 2018. 

ÍNDIA

No dia 9 de janeiro, o diretor na América Latina da 

Gharda Chemicals Limited, Lalit Khulbe, com sede 

na Índia e que atua no ramo de agroquímicos e 

produtos veterinários, esteve em visita ao Sistema 

Ocepar, quando mostrou as possibilidades de ne-

gócios na área agrícola entre os dois países. Quan-

to ao Paraná, em especial às cooperativas, Khulbe 

destacou o know-how do estado na produção e 

comercialização de grãos e as vantagens logísticas 

oferecidas pelo Porto de Paranaguá. 

JAPÃO

No dia 7 de fevereiro, o consultor jurídico do ban-

co japonês Iwata Shinkin Bank, Etsuo Ishikawa,  

em companhia do assessor de diretoria do  

Sebrae/PR, Ricardo Dellamea, esteve em visita 

ao Sistema Ocepar para tratar da possibilidade de 

ampliação das vendas de carnes, especialmente 

de frango e suína, produzidas pelas cooperativas 

paranaenses ao mercado japonês. O Japão é um 

grande importador de carnes, principalmente de 

frango. Mas a maior parte dos negócios é feita por 

meio de tradings. No entanto, os importadores 

japoneses procuram viabilizar as compras direta-

mente das cooperativas. 

TANZÂNIA

A primeira visita foi realizada no dia 9 de fevereiro, 

quando o cônsul honorário da Tanzânia no Brasil, 

Jonathan Bittencourt, em companhia do conse-

lheiro do Consulado, Elio Ruzzi, foram recebidos 

pelo superintendente da Fecoopar, Nelson Costa, 

e pelos assistentes técnicos Alexandre Amorim e 

Moisés Tokarski. Na pauta do encontro, o estabe-

lecimento de agenda de negócios entre as coope-

rativas paranaenses e a Tanzânia.  

Na outra missão, no dia 22 de março, o embaixa-

dor da Tanzânia, Emmanuel Nchimbi, tratou da vi-

sita de cooperativistas do Paraná ao seu país para 

estudar a possibilidade de estabelecer negócios 

para o setor e o potencial de produção agrícola 

no Continente Africano. O Embaixador, visitou o  

Sistema Ocepar em companhia do ministro da  
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Embaixada, Suleiman Abubakar Mombo, e do 

cônsul honorário da Tanzânia no Brasil, Jonathan 

Bittencourt. 

REINO UNIDO 

Com o objetivo de prospectar negócios com coo-

perativas do Paraná, o cônsul honorário do Reino 

Unido no estado, Adam Paul Patterson, e o geren-

te geral da empresa britânica Primary Diets, Ian 

Wellok, estiveram na sede do Sistema Ocepar, em 

Curitiba, no dia 17 de fevereiro. 

ARGENTINA 

No dia 14 de março, um grupo de representantes 

da Sancor Seguros, da Argentina, visitou o Sistema 

Ocepar, como parte do Programa de Sucessão de 

Corretoras Familiares da Sancor, conforme expli-

cou o gerente de serviços e pronto-atendimento 

ao segurado em Sunchales, na Província de Santa 

Fé, Hugo Anacabe. A comitiva era composta pelo 

gerente da Sancor Seguros em Curitiba, Ricardo  

Carcardo Dalla Palma, e dos corretores Alejandro  

Cesar Bonsignore, Emilia Viegas e Denise  

Charpentier, que atuam em diferentes tipos de 

seguros. E, no dia 4 de julho, uma comitiva de 

empresários argentinos, integrada pelo presiden-

te da Confederação Argentina da Média Empresa 

(Came), Fabián Carlos Farrio, pelo secretário de  

Comércio Exterior, Ricardo Diab, e pelo secretário 

da Came Industrial, Pedro Cascales, esteve em vi-

sita ao Sistema Ocepar com o intuito de conhecer o 

trabalho realizado por entidades representativas do 

setor produtivo do Paraná.  Com sede em Buenos 

Aires, a Came representa 1.600 empresas argen-

tinas de diversos ramos, entre as quais pequenas 

cooperativas que atuam com fumo, laranja e vinho.

Com o objetivo de 

prospectar negócios 

com cooperativas, 

cônsul honorário e 

empresário do Reino 

Unido visitam a 

Ocepar

Comitiva empresarial argentina veio 

conhecer o trabalho de entidades 

representativas do setor produtivo no Paraná



22

Relatório de Atividades e Prestação de Contas 2017      Plano de Ação para 2018

MONGÓLIA

Para comunicar o encerramento temporário das 

atividades da Embaixada da Mongólia no Brasil, a 

embaixadora Sosormaa Chuluunbaatar, em com-

panhia da assessora Unurjargal Tsegmig, visitou o 

Sistema Ocepar no dia 30 de maio. Na oportuni-

dade, ela revelou que há interesse em difundir o 

cooperativismo na Mongólia e levantar as oportuni-

dades de negócio existentes entre os dois países, 

cuja relação comercial ainda é pequena. 

ESPANHA 

No dia 30 de junho, o professor J. Daniel Gómez 

López, do Departamento de Geografia Humana da 

Universidade de Alicante, na Espanha, em visita 

ao Sistema Ocepar, anunciou que aquela institui-

ção busca ampliar intercâmbios com o Paraná, 

por meio de parceria com a Universidade Estadu-

al de Maringá (UEM), onde pretende desenvolver  

um curso de mestrado em cooperativismo.  

Segundo o professor, as negociações acerca do 

mestrado são resultado de demandas recebidas 

durante o Curso Internacional de Cooperativismo 

e Desenvolvimento Rural, programa de formação 

que, há mais de dez anos, é realizado em conjunto 

entre as instituições e que, inclusive, conta com o 

apoio da Cooperativa Integrada. 

DINAMARCA

O Sistema Ocepar recebeu no dia 18 de ju-

lho, em sua sede, a visita de representantes do  

Consulado da Dinamarca, interessados em conhe-

cer melhor o trabalho realizado pela entidade em 

prol do cooperativismo paranaense. Entre as áreas 

de interesse do grupo estavam as atividades de 

responsabilidade social e ambiental executadas 

pelo cooperativismo no estado.

NIGÉRIA 

Com a intenção de conhecer melhor os  

estados do sul do país, especialmente o Paraná, 

onde o interesse maior foi se informar sobre o 

trabalho desenvolvido pelo cooperativismo, uma 

delegação de nigerianos, liderada pelo secretário 

do governo do estado de Plateau, Rufus Daniel  

Bature, esteve, no dia 28 de setembro, na  

sede do Sistema Ocepar, em Curitiba. A missão 

da Nigéria era integrada também pelo diretor-ge-

ral da Agência de Desenvolvimento das Pequenas  

e Médias Empresas, Haggai Haruna Gutap, pelo 

diretor do Departamento de Pequenas e Médias  

Empresas, Agência de Desenvolvimento das  

Pequenas e Médias Empresas, Joseph Bewa,  

pelo diretor executivo da Cantrel Company,  

Clement Ter Ukpe, pelo representante do Porto de 

Houston, John Charles Cuttino, e por Wilson Lucci, 

presidente da Associação Brasileira de Internacio-

nalização. Além da Ocepar, a comitiva também 

visitou o Governo do Estado e a Prefeitura de  

Curitiba. 

Delegação da Nigéria 

visitou a Ocepar para 

conhecer o trabalho 

desenvolvido pelo 

cooperativismo
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5. HOMENAGENS E PRÊMIOS

PRÊMIO OCEPAR DE JORNALISMO 

A entrega dos prêmios aos vencedores foi realiza-

da no Auditório Poty Lazarotto, no Museu Oscar  

Niemeyer, em Curitiba, no dia 25 de agosto, duran-

te o encerramento dos Fóruns dos Presidentes e 

da Agricultura da América do Sul. 

O tema da 12ª edição do Prêmio Ocepar de  

Jornalismo foi “Cooperativas: empreendimentos 

sustentáveis que prestam serviços de qualidade, 

geram emprego, renda e desenvolvem pessoas”. 

Os vencedores dividiram R$ 88 mil em premiações, 

já descontados os impostos, concorrendo nas 

categorias Jornalismo Impresso; Telejornalismo;  

Radiojornalismo; Mídia Cooperativa e em dois des-

taques: Prêmio Especial Unimed e Prêmio Especial 

Ramo Crédito. Em cada categoria, o valor foi o se-

guinte: 1º lugar: R$ 10 mil, 2º lugar: R$ 4 mil e 3º 

A diretoria da Ocepar, em observância aos  

princípios do Programa de Autogestão das  

Cooperativas do Paraná, aprovou, para 2017,  

investimentos em consultorias para coopera- 

tivas que necessitem suporte para adequação 

de seus planos estratégicos. Nesse sentido,  

foram realizadas consultorias para quatro co- 

operativas, nas áreas de adequação da estrutura 

de capital, planejamento estratégico e análise de  

negócios.   

A entrega dos 

prêmios aos 

jornalistas foi 

realizada no 

Auditório Poty 

Lazarotto, no Museu 

Oscar Niemeyer, em 

Curitiba

4. PROGRAMA DE AUTOGESTÃO
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lugar: R$ 3 mil. Nos dois prêmios especiais, cada 

vencedor recebeu R$ 10 mil. 

Centenas

Desde sua instituição em 2004, o Prêmio  

Ocepar de Jornalismo teve 1.211 trabalhos inscri-

tos e destacou 265 profissionais de imprensa de 

todo o país. Na última edição, foram 102 trabalhos. 

Promovido pelo Sistema Ocepar, o prêmio é pa-

trocinado pela Central Sicredi PR/SP/RJ e Unimed 

Federação, com o apoio institucional do Sindicato 

dos Jornalistas Profissionais do Paraná (Sindijor), 

Sindicato dos Jornalistas do Norte do Paraná e da 

Federação Nacional dos Jornalistas (Fenaj). 

Importância

O presidente do Sistema Ocepar, José Roberto  

Ricken, disse aos cerca de 300 presentes à sole-

nidade que o objetivo da promoção é reconhecer 

e valorizar o trabalho da mídia na divulgação dos 

avanços e conquistas do cooperativismo parana-

ense. “Ninguém ficaria sabendo o que estamos fa-

Jornalistas vencedores do 12º Prêmio Ocepar de Jornalismo
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zendo se a imprensa não divulgasse os resultados 

das ações das cooperativas”, acentuou. 

O ex-ministro da Agricultura e embaixador do  

Cooperativismo na Organização das Nações  

Unidas (ONU), Roberto Rodrigues, reafirmou a im-

portância do papel da mídia na propagação das 

boas novas do cooperativismo, contribuindo para 

semear conhecimento e progresso. “O conheci-

mento é a riqueza do mundo moderno, ou seja, 

quanto mais conhecimento, mais poder e rique-

za”, conceituou. 

 TELEJORNALISMO: 

 Jornalista: Dany Fran Gongora Rosa, Repórter: Sandro Ivanowski, Título: Cooperativismo Humano, 

Rede Paranaense de Comunicação (RPC); Jornalista: Sérgio Mendes, Título: Suábios do Danúbio/

Agrária: uma mistura de superação e sucesso, RICTV Record; Jornalista: Cristiane Costa Guimarães, 

Editora: Aline Cristina Pinto, Título: Histórias do cooperativismo: a união que vence barreiras, Rede 

Massa SBT – TV Naipi.  

 RADIOJORNALISMO:  

 Jornalista: Elizangela Jubanski, Título: Cooperativas que transformam pessoas, Rádio Banda B –  

Curitiba; Jornalista: Daniela Fogaça Loeblein, Título: O papel das cooperativas na geração de emprego 

e desenvolvimento das pessoas, Rádio 98FM – GRPCOM; Jornalista: Thiago Augusto Tessaro, Título: 

Sudoeste na rota do cooperativismo, Rádio Celinauta. 

 JORNALISMO IMPRESSO: 

 Jornalista: Carlos Alberto de Mello Rydlewski, Título: Aqui, a união faz (mesmo) a força, Época  

Negócios; Jornalista: Cassiano Machado Ribeiro, Título: Produção na montanha, Revista Globo Rural; 

Jornalista: Victor Lopes de Moraes, Título: Chegou a hora do biogás, Folha de Londrina.

 MÍDIA COOPERATIVA: 

 Jornalistas: Oly Francescon e Elis D’Alessandro, Título: Crescer a agregar valor para sustentar, Revista 

Frimesa; Jornalistas: João Paulo Triches, Aline Sandri e Daiane Cristina Dourado, Título: A transforma-

ção que o cooperativismo promove nas pessoas, Revista Copacol; Jornalistas: Sara Ferneda Messias, 

Almir Trevisan e Renan Tadeu Pereira, Título: Escolinha de prosperidade, Revista C.Vale.

 *Pela ordem, do primeiro ao terceiro lugar por categoria

 

 PRÊMIO ESPECIAL CRÉDITO: 

 Jornalista: Rose Mara Biazus Machado, Título: Sicredi, modelo de cooperativismo de crédito, RICTV 

Record.

 PRÊMIO ESPECIAL UNIMED: 

 Jornalista: Fábio Guillen, Editora: Letícia Ribeiro, Título: Dengue: a prevenção que vem detrás das 

grades, RICTV Record.  

PREMIADOS* 
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ORDEM ESTADUAL DO PINHEIRO

O presidente do Sistema Ocepar, José Roberto 

Ricken, o ex-presidente da entidade, João Paulo 

Koslovski, e o presidente da cooperativa Integrada  

e diretor da entidade, Jorge Hashimoto, foram 

homenageados pelo Governo do Paraná com a 

Ordem Estadual do Pinheiro 2017, a mais alta co-

menda do estado. A entrega da honraria foi feita 

pelo governador Beto Richa no dia 19 de dezem-

bro, em solenidade realizada no Palácio Iguaçu. 

Ricken e Koslovski foram distinguidos no grau 

Grande Oficial, enquanto Hashimoto recebeu a 

distinção no grau Comendador. A condecora-

ção fez parte da comemoração dos 164 anos da  

Emancipação Política do Paraná. 

A Ordem Estadual do Pinheiro, criada em 1972, 

simboliza o reconhecimento do Paraná a persona-

lidades que se destacam em suas profissões e atu-

ação pública em prol da divulgação e crescimento 

socioeconômico, cultural e político do estado.  A 

comenda é conferida em cinco graus: Grã-Cruz, 

Grande Oficial, Comendador, Oficial e Cavaleiro. A 

escolha dos homenageados é feita a partir de indi-

cação das pessoas por organizações da sociedade 

civil.

TROFÉU OCEPAR

Em reconhecimento pelos relevantes servi-

ços prestados ao cooperativismo do Paraná, o  

governador Beto Richa e o líder cooperativista e 

presidente da Cooperativa Agroindustrial União  

(Coagru), Áureo Zampronio, de Ubiratã, no no-

roeste do estado, foram homenageados com o  

Troféu Ocepar. A entrega dos troféus ocorreu, no 

dia 8 de dezembro, durante o Encontro Estadual de  

Cooperativistas Paranaenses, no Teatro Positivo, em 

Curitiba.  

Instituída há 40 anos, a honraria já foi entregue a 35 

personalidades, entre as quais governadores, minis-

tros, lideranças políticas, empresariais e do coope-

rativismo.

MEDALHA DO MÉRITO COOPERATIVO 

Ainda durante o Encontro Estadual de Cooperativistas,  

Personalidades 

que se destacam 

em suas profissões 

e atuação pública 

em prol do estado 

foram homenageados 

pelo Governo do 

Estado com a Ordem 

Estadual do Pinheiro
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a Diretoria da Ocepar concedeu ao ex- 

presidente e atual diretor financeiro do Banco  

Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul 

(BRDE), Odacir Klein, a Medalha do Mérito  

Cooperativo, por sua atuação em prol do agronegó-

cio, em especial do cooperativismo. Também a ex- 

funcionária da entidade, Sigrid Litzinger Ritzman,  

foi homenageada com a Medalha do Mérito  

Cooperativo. Ela ingressou no sistema coopera-

tivo em 1973, na Associação de Orientação às  

Cooperativas (Assocep), e trabalhou na Ocepar e 

no Sescoop/PR. 

O prêmio é uma homenagem da entidade às pes-

soas que se destacaram por sua atuação em be-

nefício do cooperativismo e de seus associados.  

Pelos serviços prestados ao cooperativismo paranaense, o governador do Paraná, 

Beto Richa, e o presidente da Coagru, Áureo Zampronio, foram contemplados com o Troféu Ocepar

A ex-funcionária da Ocepar, Sigrid Litzinger Ritzman, e o ex-presidente e atual 

diretor-financeiro do BRDE, Odacir Klein, receberam a Medalha do Mérito Cooperativo
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6. INTERCOOPERAÇÃO 

DIRETORIA DA OCB 

O presidente do Sistema Ocepar, José Roberto  

Ricken, como diretor da OCB representando a re-

gião sul do Brasil, participou, em 2017, de 11 reu-

niões da Diretoria, onde foram discutidos diversos 

temas de interesse do cooperativismo. 

No exercício da representação da região sul,  

realizou duas reuniões com os presidentes  

das Organizações das Cooperativas de Santa  

Catarina (Ocesc) e do Rio Grande do Sul (Ocergs),  

com o objetivo de levantar demandas e buscar 

maior interação de atividades. Em decorrência 

desses contatos, as equipes técnicas das entida-

des dos três estados se reuniram com o intuito de 

padronizar procedimentos.

Cabe destaque o apoio dado pelos colabo-

radores do Sistema Ocepar à equipe técnica 

da OCB nas discussões e encaminhamento 

das questões junto ao Legislativo, Judiciário e  

Executivo federais, com respaldo técnico na 

elaboração de documentos e análises de de-

cisões do Executivo e nos projetos de lei do  

Legislativo, bem como na produção de peças para 

ingresso no Judiciário. 

A participação de representantes dos estados  

da região sul nos Conselhos Especializados  

da OCB, como no crédito, agropecuário, saú-

de, infraestrutura, educacional e no trabalho,  

tem sido fundamental para a busca de soluções e 

encaminhamentos das demandas dos ramos. 

As organizações estaduais da região sul têm traba-

lhado no sentido de adequar seus planos estraté-

gicos ao do Sistema OCB. O plano estabelece as 

principais diretrizes, desafios e oportunidades do 

cooperativismo brasileiro com vistas a 2025, no in-

tuito de promover o alinhamento e o engajamento 

em torno do planejamento sistêmico e permitir o 

compartilhamento das ações. 

A Ocepar e a OCB tiveram forte atuação junto aos 

poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, em 

Brasília, em defesa do atendimento dos pleitos e 

da promoção de benefícios para o setor coopera-

tivista, com reflexos para os vários ramos do co- 

operativismo nacional. No Congresso Nacional, as 

atenções estiveram voltadas para discussão dos 

projetos de lei das reformas trabalhista e previden-

ciária, terceirização de atividades-fim, concessões 

públicas, Funrural e operações das cooperativas 

de crédito com prefeituras. 

ENCONTROS COM O 

MINISTRO DA AGRICULTURA   

O ministro da Agricultura, Pecuária e  

Abastecimento, Blairo Maggi, participou, no  

Paraná, de evento a convite da Ocepar e das  

cooperativas Castrolanda, Frísia e Capal, oportu-

nidade em que visitou a Alegra Foods, unidade 

frigorífica das três cooperativas. Na oportunida-

de, o ministro participou também do 5º Fórum do  

Projeto Mais Milho.

Em uma segunda ocasião, durante evento  

na Câmara dos Deputados, em Brasília, onde 

ocorreu Audiência Pública para tratar dos finan- 

ciamentos para as cooperativas, o ministro  

recebeu os dirigentes das cooperativas do  

Paraná, tendo empenhado total apoio aos pleitos 

do setor. 

Ao longo do ano, ocorreram outras audiências com 

o ministro Maggi, como na participação de lideran-

ças no lançamento do Plano Agrícola e Pecuário 

2017/2018. 
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O MINISTRO DA AGRICULTURA, 

PECUÁRIA E ABASTECIMENTO, 

BLAIRO MAGGI, EM VÁRIAS 

OPORTUNIDADES RECEBEU 
OS PLEITOS DO SETOR 
AGROPECUÁRIO, EM ESPECIAL 
DO COOPERATIVISMO. 

PARTICIPAÇÃO EM COLEGIADOS

              

 NO GRUPO DAS FEDERAÇÕES 

 DO PARANÁ (G7)   

 As federações patronais – Fecomércio, que 

representa o comércio; Fiep, a indústria; Faep, 

a agricultura; Fecoopar/Ocepar, o coopera-

tivismo; Fetranspar, o transporte; Faciap, as 

associações comerciais, mais a Associação 

Comercial do Paraná (ACP) – integram o gru-

po das federações, cuja finalidade é discutir e 

encaminhar sugestões para o aperfeiçoamento 
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das políticas de apoio ao desenvolvimento do 

Paraná e também do Brasil. 

 O grupo atuou, em 2017, nas discussões e 

negociações envolvendo a melhoria da infra-

estrutura, realizou estudos e participou das 

tratativas sobre investimentos em rodovias, 

ferrovias, aeroportos e portos, assim como nas 

discussões tributárias.

 CONSELHO DELIBERATIVO 

 DO SEBRAE/PR  

 A Presidência do Conselho Deliberativo do  

Serviço de Apoio às Micro e Pequenas  

Empresas do Estado do Paraná (Sebrae/PR), 

em 2017, foi exercida por Ágide Meneguette, 

presidente do Sistema Faep. O presidente da 

Ocepar, José Roberto Ricken, e o superinten-

dente da Fecoopar, Nelson Costa, fazem parte 

do Conselho.

 O Conselho Deliberativo é formado por 13 en-

tidades do setor produtivo, instituições de cré-

dito e poder público. 

 Instituição sem fins lucrativos, o Sebrae/PR foi 

criado para dar apoio aos pequenos empresá-

rios e ao empreendedorismo. No Brasil, são 

27 unidades e 800 postos de atendimentos. 

No Paraná, existem seis regionais e 11 escritó-

rios. A entidade chega aos 399 municípios do 

Estado, por meio do atendimento itinerante, 

pontos de atendimento e de parceiros como 

associações, sindicatos, cooperativas, órgãos 

públicos e privados. 

 SISTEMA “S”           

 As entidades que integram o Sistema “S” no 

Paraná – Sebrae, Sesc, Senac, Sesi, Senai, 

Sest, Senat, Senar e Sescoop - desenvolveram 

ações integradas, discutidas pelo Comitê de 

Superintendentes e os grupos técnicos, que 

são formados pelos profissionais das entida-

des. Em 2017, foi dada continuidade na dis-

cussão dos seguintes temas: educação, se-

tores estratégicos, pesquisas de conjuntura, 

licitações, compartilhamento de ambientes e 

comunicação integrada. 

 O trabalho tem por objetivo buscar  

soluções para problemas comuns e divi- 

dir conhecimento e boas práticas. O Comitê  

de Superintendentes avalia a viabilidade  

das sugestões e auxilia nos seus encaminha-

mentos. 

 INTERCÂMBIOS    

 Em 2017, foram recepcionadas 22 delega-

ções de lideranças do cooperativismo na-

cional e internacional. Entre as delegações  

internacionais recebidas pelo Sistema  

Ocepar estavam as da Argentina, Nigéria, 

Mongólia, Tanzânia, Dinamarca, Reino Unido  

e África do Sul; entre as comitivas nacionais  

foram registradas delegações de Goiás,  

Espirito Santo, Acre, Santa Catarina,  

Roraima, Tocantins, Distrito Federal e  

São Paulo. Também houve a visita de oito  

grupos de cooperativistas paranaenses.  

Ao todo foram mais de 300 pessoas recepcio-

nadas.

AS ORGANIZAÇÕES ESTADUAIS DA REGIÃO SUL TÊM TRABALHADO 

NO SENTIDO DE ADEQUAR SEUS PLANOS ESTRATÉGICOS AO DO 
SISTEMA OCB. O PLANO ESTABELECE AS PRINCIPAIS DIRETRIZES, DESAFIOS 

E OPORTUNIDADES DO COOPERATIVISMO BRASILEIRO COM VISTAS A 2025
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7. DEFESA DO COOPERATIVISMO       

A Frente Parlamentar do Cooperativismo  

(Frencoop) atua em defesa dos interesses das 

cooperativas junto ao Congresso Nacional. É uma 

entidade de interesse público, suprapartidária, 

sem fins lucrativos e de âmbito nacional. Constitu-

ída para apoiar, defender e promover a integração 

entre o Congresso Nacional e o sistema coopera-

tivista, congrega 224 deputados e 31 senadores.

A equipe técnica do Sistema Ocepar fornece 

permanente apoio profissional à assessoria par-

lamentar da OCB nas ações junto ao Congresso  

Nacional e órgãos do Poder Executivo, acompa-

nhando a tramitação de projetos de lei e medidas 

provisórias, analisando as legislações baixadas pelo  

Executivo, emitindo pareceres e elaborando pro-

postas de emendas legislativas.

No Paraná, um grupo formado por profissionais 

das cooperativas dá apoio aos trabalhos e elabora 

estudos tributários, econômicos e contábeis para 

dar suporte aos pleitos do setor.

No ano, os trabalhos abrangeram diversos pro-

jetos de leis e medidas provisórias, resoluções e 

normativos, envolvendo estudos de impactos con-

tábeis/tributários e efeitos econômico-financeiros, 

emissão de pareceres e emendas oferecidas aos 

parlamentares. 

O resultado dessa ação representou avanço signifi-

cativo para o cooperativismo, pelas adequações na 

legislação para as cooperativas e seus cooperados. 

Em conjunto com a OCB, foram feitos frequentes 

contatos com ministros e demais autoridades do 

governo federal para tratar de políticas ligadas aos 

diversos ramos cooperativos, como agronegócio, 

crédito, infraestrutura e saúde, encaminhando 

propostas e discutindo alterações de procedimen-

tos em instrumentos legislativos e normativos, que 

dificultam o melhor desenvolvimento do coope-

rativismo e das atividades de seus cooperados. 

Dessa atuação, tivemos os seguintes resultados:

NO CONGRESSO NACIONAL
a) Lei nº 13.448, estabelece normas para con-

cessões de rodovias, ferrovias e aeroportos.

b) Lei nº 13.467, alterou dispositivos da  

Consolidação da Legislação Trabalhista (CLT).

c) Lei nº 13.429, regulamentou o trabalho tercei-

rizado admitindo-o para as atividades-fim das 

empresas, pois, até então, somente era permi-

tido terceirizar atividades-meio.

d) Lei Complementar nº 161, permite que as coo-

perativas de crédito captem depósitos de pre-

feituras e de outros entes públicos municipais.

e) Lei nº 13.606, instituiu o Programa de  

Regularização Tributária Rural junto à  

Secretaria da Receita Federal e à Procuradoria- 

Geral da Fazenda Nacional, que regulamen- 

tou o pagamento do Funrural atrasado com re-

dução da multa e juros, reduzindo também a 

alíquota de 2,3% para 1,5% a vigorar a partir 

de 2018. 

f)  Lei nº 13.584, definiu o município de Castro 

como a Capital Nacional do Leite.

 NO CONSELHO FEDERAL 
 DE CONTABILIDADE
 • Publicação pelo Conselho da Interpretação 

Técnica Geral - ITG 2004, que mantém a 

contabilização das cotas de capital no patri-

mônio líquido.

 NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, 
PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

 • Redução de um ponto percentual nos 

juros do Crédito Rural, inclusive para o 

Prodecoop, e de dois pontos percentu-

ais para o Programa de Construção de  

Armazéns e para o Inovagro. 

 • Restabelecimento dos limites do Crédito 

Rural para as cooperativas, regulamentado 

pela Resolução nº 4.597/17.
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•  Alterações no zoneamento agropecuário da 

soja, do trigo, milho 2ª safra e cevada.

•  Liberação de R$ 371 milhões para subven-

ção do Seguro Rural.

•  Definição de áreas para eliminação da vaci-

nação contra aftosa. 

•  Decreto nº 9.257/2017, prorrogou o prazo 

para o Cadastramento Rural (CAR)

NO MINISTÉRIO DA FAZENDA
•  Tributação pelo IOF das operações das co- 

operativas de crédito, até então isentas, vin-

do a causar elevação de custos para o setor. 

•  eSocial: Capacitação interna para a implanta-

ção do sistema a partir de 8 de janeiro de 2018.

•  Publicado o  ajuste SINIEF nº 18/2017, ins-

tituindo novos códigos de operação fiscal 

(CFOP) para adequar o Ato Cooperativo, 

vindo a dar maior segurança jurídica para as 

cooperativas agropecuárias.

NO GOVERNO ESTADUAL
Da mesma forma, em âmbito estadual, várias 

ações foram desenvolvidas pela Ocepar junto à  

Assembleia Legislativa, acompanhando a tramita-

ção de projetos de lei, bem como junto ao Governo,  

secretarias e órgãos estaduais como o Instituto  

Ambiental do Paraná (IAP), oferecendo propostas 

e pleitos para melhoria das atividades do estado.

Desse trabalho, tivemos os seguintes resultados:  

 NOVO PARANÁ COMPETITIVO
 Permite a compensação de créditos acumula-

dos de ICMS por meio da compra de bens.

 ALTERAÇÕES NO ICMS
•  Prorrogação pelo Confaz do Convênio ICMS 

dos insumos agropecuários, máquinas e 

equipamentos.

•  Prorrogação do crédito presumido do algo-

dão em pluma, soja em grão, café torrado e 

derivados da mandioca.

•  Restabelecimento do crédito presumido do 

ICMS para mistura para bolo, panificação e 

fiação.

•  Prorrogação do crédito presumido de ICMS 

para farinhas de trigo e misturas para pão.

 SANIDADE AGROPECUÁRIA
•  Criação do Fundo Estadual de Apoio às 

Ações Sanitárias com aporte de recursos 

das cooperativas e demais indústrias de 

carnes. O objetivo é financiar a estruturação 

da defesa sanitária no estado.

•  Elevação do prazo para registro de aviários, 

de dois para cinco anos. Com isso haverá 

redução de custos e melhora na metodo-

logia de renovação beneficiando 2.800  

cooperados.

NO GOVERNO MUNICIPAL
Foram discutidos alguns temas junto à Câmara 

de Vereadores de Curitiba. O principal deles dizia 

respeito à elevação da alíquota do Imposto so-

bre Serviços (ISS) de 2% para 4% nos Planos de 

Saúde que, embora os intensos trabalhos de es-

clarecimento, acabou aprovado e, posteriormen-

te, sancionado pelo prefeito. Com esta lei, houve 

elevação da carga tributária das cooperativas de 

saúde. 

Participação ativa 
das entidades do 

cooperativismo na 
audiência pública 

no Senado sobre a 
questão da cobrança 
do Funrural, no início 

de maio
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8. ATUAÇÃO JUNTO AO EXECUTIVO E LEGISLATIVO ESTADUAL

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO PARANÁ 

A Ocepar mantém forte relacionamento com a  

Assembleia Legislativa do Paraná (ALEP), no sen-

tido de contribuir para o aperfeiçoamento do mar-

co regulatório estadual de diversas legislações, a 

partir de ações articuladas pelos deputados com 

o setor, aproximando os líderes cooperativistas do 

processo político. 

Em vários momentos, as entidades (Fiep, Faep, 

Fecomércio, Fecoopar/Ocepar, Faciap, Fetranspar 

e ACP), estiveram mobilizadas em apoio a projetos 

de lei de interesse dos diversos setores econômicos. 

GOVERNO ESTADUAL 

Foram vários contatos e audiências da Ocepar 

com o governador Beto Richa, destacando-

-se a participação em reuniões do Conselho de  

Desenvolvimento Econômico do Estado e em reu-

niões para discutir aspectos relacionados aos in-

vestimentos e tributação estadual.

Num dos eventos, no dia 29 de maio, o governa-

dor anunciou que as empresas enquadradas no 

Programa Paraná Competitivo poderão utilizar até 

R$ 100 milhões em créditos acumulados do ICMS 

para aquisição de bens do ativo imobilizado. 

Na área tributária, o governador sempre atendeu 

os pleitos da Ocepar. Inclusive, o secretário da  

Fazenda, Mauro Ricardo da Costa, participou do 

Encontro do Núcleo Norte e Noroeste e também do 

Fórum dos Presidentes, quando detalhou os progra-

mas do estado em apoio às atividades produtivas. 

Em reconhecimento ao seu empenho para o  

setor cooperativo, o governador Beto Richa foi 

homenageado durante o Encontro Estadual de  

Cooperativistas, com o “Troféu Ocepar”.

CONSELHO DE CONTRIBUINTES 

E RECURSOS FISCAIS 

A Ocepar possui dois vogais, titular e suplente, 

nomeados pela Secretaria da Fazenda do Paraná, 

no Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais 

(CCRF), que julga, em segunda instância adminis-

trativa, as questões tributárias entre os contribuin-

tes e o Estado do Paraná. 

As sessões ocorrem de segunda à quinta-feira 

para julgar questões relacionadas ao Imposto so-

bre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), 

Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação 

(ITCMD) e o Imposto sobre a Propriedade de Veí-

culos Automotores (IPVA). 

O representante da Ocepar participou, em 2017, 

da relatoria de 80 processos administrativos envol-

vendo contribuintes, dos quais, vários relacionados 

a cooperativas,  que foram solucionados em favor 

delas. 

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ 

A Ocepar participa do Conselho de Administração, 

órgão colegiado de deliberação e orientação supe-

rior, encarregado de formular a política de ação da 

Junta Comercial do Paraná e do Colégio de Vogais, 

que é responsável pela análise dos processos de 

registro comercial. O Conselho de Administração 

se reúne a cada trimestre, e a Ocepar é represen-

tada pelo presidente José Roberto Ricken e pelo 

superintendente-adjunto Nelson Costa. Também 

participa do Colégio de Vogais com um técnico. 

BANCO REGIONAL DE 

DESENVOLVIMENTO DO 

EXTREMO SUL (BRDE)   

Para dar suporte aos trabalhos das cooperativas, 

a Ocepar mantém estreito relacionamento com o 
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Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo  

Sul (BRDE). O propósito é viabilizar recursos para 

os investimentos das cooperativas. A instituição 

destinou, em 2017, R$ 239,9 milhões (janeiro/se-

tembro) para investimentos em projetos do sistema 

no Paraná. As operações estão assim distribuídas: 

diretas com cooperativas, R$ 88,6 milhões; de 

convênio com cooperativas de crédito, R$ 108,8 

milhões, e mais R$ 42,5 milhões em operações 

de convênio com cooperativas de produção. Entre 

2011 e setembro de 2017, os aportes somam cerca 

de R$ 4,1 bilhões (R$ 2,58 bilhões em operações 

diretas; R$ 970,8 milhões para cooperativas de 

crédito e R$ 549 milhões para as de produção).

O BRDE funciona em conjunto entre os gover- 

nos dos três estados da região sul, embora pos-

sua patrimônio próprio e autonomia financeira. O  

paranaense Orlando Pessuti é o presidente da  

instituição, cargo que assumiu no dia 14 de novem-

bro, em substituição a Odacir Klein, do Rio Grande 

do Sul.

9. EVENTOS DE DESTAQUE NO COOPERATIVISMO

ENCONTRO ESTADUAL 

DE COOPERATIVISTAS

Mais de duas mil pessoas de 47 delegações 

de cooperativistas do estado, participaram do  

Encontro Estadual de Cooperativistas 2017,  

realizado no Teatro Positivo, em Curitiba, no dia 8 

de dezembro, e que contou com a presença de 

várias autoridades, entre as quais o governador 

Beto Richa, secretários de estado, parlamentares, 

presidentes de entidades, lideranças do coopera-

tivismo paranaense e de outros estados. Também  

estiveram presentes, além dos cooperados, co-

laboradores e familiares, jovens que frequentam 

colégios agrícolas, alunos e professores que par-

ticipam do Programa Cooperjovem, promovido  

pelo Sescoop/PR, em parceria com cooperativas  

e escolas públicas do Paraná. O evento é pro-

movido pelo Sistema Ocepar para comemorar  

as conquistas no ano. Mesmo em um período  

de muita dificuldade para a economia nacional,  

o faturamento bruto das cooperativas parana- 

enses está estimado em R$ 70,6 bilhões, ou  

seja, R$ 1,3 bilhão acima do resultado do ano  

anterior.  

Richa destacou que “o Paraná tem muito orgulho 

de suas cooperativas, que estão no ranking entre 

as maiores e melhores do Brasil. Algumas coope-

rativas, em especial as agrícolas, merecem até re-

conhecimento internacional pela sua pujança, fa-

turamento e grande número de cooperados”. Por 

isso, acrescentou que “o Paraná se consolidou, há 

muitos anos, como o mais importante polo nacional 

do cooperativismo, e um dos maiores do mundo”.

Na abertura do evento, o superintendente do  

Sistema OCB, Renato Nobile, fez o lançamento 

no Paraná do movimento SomosCoop, que visa à 

valorização das cooperativas brasileiras, seus coo-

perados e empregados. Nacionalmente, a primeira 

divulgação da campanha ocorreu no dia 21 de no-

vembro, em Brasília.

Ainda durante o Encontro de Cooperativistas, o 

governador Beto Richa e o secretário estadual 

da Fazenda, Mauro Ricardo Costa, assinaram as 

duas primeiras autorizações para transferência de 

créditos de ICMS para as cooperativas Coamo e  

Copacol, que vão investir R$ 27,4 milhões na com-
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pra de caminhões Volvo. Deste valor, 50% serão 

na modalidade de transferência de crédito.

E, em atendimento à demanda da Ocepar, em 

conjunto com a Federação das Indústrias do  

Estado do Paraná (Fiep), Sindicato da Indústria do 

Trigo no Estado do Paraná (Sinditrigo/PR) e Sin-

dicato das Indústrias de Cacau e Balas, Massas 

Alimentícias e Biscoitos, de Doces e Conservas 

Alimentícias do Estado do Paraná (Sincabima), o 

governador assinou decreto prorrogando o venci-

mento de crédito presumido de ICMS para alguns 

produtos, de 31 de dezembro de 2017 para abril 

de 2019.

Também durante o encontro, o presidente do  

Sistema Ocepar, José Roberto Ricken, e o presi-

dente do Banco Regional de Desenvolvimento do 

Extremo Sul (BRDE), Orlando Pessuti, assinaram 

protocolo de intenção para credenciar o BRDE 

como agente financeiro do Fundo de Defesa da 

Economia Cafeeira (Funcafé), do Ministério da 

Agricultura, e divulgar a oferta dos recursos finan-

ceiros às cooperativas e seus cooperados.

O filósofo e professor de pós-graduação na  

PUC-SP e professor titular da Faculdade de  

Comunicação da FAAP, Luiz Felipe Pondé, foi o 

palestrante do evento. Ele abordou o tema “Ética e 

suas tensões no mundo contemporâneo”. 

O evento foi encerrado com o show de Almir Sater 

e sua banda. No repertório, muita música de raiz 

e “causos”. 

ENCONTRO DE 

NÚCLEOS COOPERATIVOS

Para discutir temas de interesse do cooperativismo 

paranaense e estreitar o contato entre as filiadas,  

o Sistema Ocepar promoveu, neste ano, dois  

Encontros de Núcleos Cooperativos. A primeira 

rodada, realizada de 16 a 19 de maio, reuniu 334 

lideranças de 52 cooperativas dos ramos agro-

pecuário, crédito, saúde, transporte, infraestrutu-

ra e educacional dos Núcleos Centro-Sul, Norte/ 

Noroeste, Sudoeste e Oeste.  

O primeiro evento da rodada ocorreu no dia 16 

em Capanema, no sudoeste do Paraná, com 95 

Com a participação 

de mais de duas mil 

pessoas de 

delegações de 

cooperativas 

paranaenses, o 

Encontro Estadual 

de Cooperativistas 

2017, promovido 

pelo Sistema Ocepar 

para comemorar 

as conquistas do 

ano, contou com 

a presença de 

autoridades do 

estado e convidados 
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representantes de 12 cooperativas; no dia 17, em  

Palotina, no oeste, o encontro teve 121 represen-

tantes de 18 cooperativas; no dia 18, o evento 

reuniu 73 participantes de 12 cooperativas, em 

Ubiratã, no noroeste, e, no dia 19, houve encon-

tro de 45 representantes de dez cooperativas, em 

Guarapuava, no centro-sul.  

A segunda rodada do Encontro de Núcleos  

Cooperativos da Ocepar foi realizada entre os dias 

16 e 19 de outubro, com a participação de 335 

cooperados de 60 cooperativas dos ramos agrope-

cuário, crédito, transporte, saúde, infraestrutura, 

trabalho e educacional.   

A primeira reunião foi realizada, no dia 16, em 

Palmeira, com a presença 60 cooperativistas de 

15 cooperativas do Núcleo Centro-Sul; no dia 17, 

em Campo Mourão, ocorreu o encontro do Núcleo  

Norte/Noroeste, com 100 participantes de 11  

cooperativas; com a presença de 85 participantes 

de 12 cooperativas, no dia 18, em São João, houve 

a reunião do Núcleo Sudoeste. A segunda rodada 

do Encontro dos Núcleos se encerrou no dia 19, em 

Toledo, com a participação de 90 cooperativistas  

de 22 cooperativas do Núcleo Oeste. 

Um dos destaques das reuniões foi a divulgação 

dos dados da pesquisa de opinião sobre a imagem 

e o posicionamento do cooperativismo e de suas 

marcas, realizada pelo Instituto Datacenso junto a 

consumidores paranaenses.

O Encontro de Núcleos Cooperativos ocorre duas 

vezes por ano com a realização de fórum, debate 

e planejamento do cooperativismo, ou seja, en-

focando assuntos relevantes para a expansão do 

setor. Entre suas atribuições estão o estímulo à 

integração regional das cooperativas, assessoria à 

direção da Ocepar, do Sescoop/PR e da Fecoopar, 

além de proporcionar o diálogo e o intercâmbio en-

tre as cooperativas.   

ENCONTRO DAS 

COOPERATIVAS DO SUDOESTE

Em 2017, tiveram continuidade os debates com as 

cooperativas agropecuárias do sudoeste com a fi-

nalidade de apresentar e discutir projetos e ações 

que possam ser realizadas de forma integrada, 

como, por exemplo, a construção de armazéns, 

padronização dos procedimentos para recepção 

de produtos e ampliação da atuação das coope-

rativas nas suas áreas de trabalho. Essas ações 

começaram a ser articuladas a partir do Encontro 

do Núcleo Sudoeste, realizado em 2016, quando 

dirigentes das cooperativas agropecuárias mani-

festaram interesse em organizar regionalmente o 

planejamento estratégico, de forma a ampliar as 

atividades das cooperativas no atendimento dos 

produtores da região. Os temas debatidos são 

resultados de vários encontros realizados com os 

técnicos e diretorias das cooperativas e da Ocepar, 

com o intuito de ampliar a presença e o fortaleci-

mento das cooperativas na região.

Com o intuito de estimular a integração regional e proporcionar o 

intercâmbio entre as cooperativas, a segunda rodada dos Encontros 

de Núcleos Cooperativos, promovida pelo Sistema Ocepar entre os 

dias 16 e 19 de outubro, teve a participação de 335 cooperados de 

60 cooperativas dos ramos agropecuário, crédito, transporte, saúde, 

infraestrutura, trabalho e educacional
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10. PARTICIPAÇÃO EM FEIRAS E EXPOSIÇÕES

De 6 a 10 de fevereiro, pela 16ª vez, o Sistema 

Ocepar participou do Show Rural Coopavel, re-

alizado em Cascavel, no oeste do estado. E, em 

estande de 100m2, além de divulgar produtos e 

serviços das cooperativas de vários ramos, pro-

fissionais do sistema recepcionaram, ao longo do 

evento, milhares de visitantes, como grupos de 

produtores, esposas, filhos e dirigentes de diversas 

cooperativas paranaenses, além de delegações de 

outros estados e países.

Com o apoio do Sescoop/PR, que contratou 80 ôni-

bus, cerca de três mil produtores, esposas e filhos de 

cooperados tiveram a oportunidade de visitar e co-

nhecer as novidades do evento, que teve 520 expo-

sitores e recorde de público, com 235 mil visitantes.

Durante o evento, o ministro da Agricultura  

Pecuária e Abastecimento, Blairo Maggi, visitou o 

estande do Sistema Ocepar para uma reunião com 

o presidente da entidade, José Roberto Ricken. 

Na oportunidade, foram tratados vários assuntos 

do interesse do setor.

Ocorreu também uma reunião entre os presiden-

tes das cooperativas do Paraná que atuam no 

Mato Grosso do Sul com o governador daquele 

estado, Reinaldo Azambuja.

Pelo 16º ano consecutivo, o Sistema Ocepar participou do Show Rural Coopavel, 

um dos maiores eventos de difusão de tecnologia agropecuária do Brasil
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11. RAMOS DO COOPERATIVISMO 

 CRÉDITO

No Brasil, o cooperativismo de crédito é  

composto por 1.033 cooperativas, com mais  

de 9 milhões de associados, quase 51 mil 

funcionários e 5.714 pontos de atendi- 

mento.

O Sistema Nacional de Crédito Cooperativo, caso 

fosse considerado um grupo financeiro, seria a 

6ª maior instituição do segmento no país.

Está presente em cerca de 95% dos municípios 

brasileiros, sendo que, em 564, a cooperativa é 

a única instituição financeira disponível.

Os ativos já somam R$ 221 bilhões; as operações 

de crédito, mais de R$ 81,8 bilhões; os depósitos, 

mais de R$ 103 bilhões, e o Patrimônio Líquido,  

cerca de R$ 36,6 bilhões, segundo dados do  

Banco Central, de dezembro de 2016.

No Paraná, as cooperativas estão presentes em 

quase todos os municípios. Em mais de 100, são o 

único ponto de crédito para atender a população, 

desempenhando importante papel de inclusão fi-

nanceira. São 56 cooperativas que compõem o 

ramo crédito no Paraná, integradas nos sistemas 

Sicredi, Sicoob, Uniprime e cooperativas de crédito 

não integradas em nenhum sistema.

PRINCIPAIS AVANÇOS EM 2017

Aprovado pelo 

Congresso Nacional, 

Projeto de Lei, 

que permite que 

as cooperativas 

de crédito captem 

depósitos de 

prefeituras e 

de outros entes 

públicos municipais, 

deu origem à Lei 

Complementar nº 161. 

Elaboração das 

Diretrizes Estratégicas 

do Sistema Nacional 

de Crédito Cooperativo 

(SNCC). O documento, 

que servirá como 

norteador das 

atividades do Conselho 

Consultivo Nacional do 

Ramo Crédito da OCB 

(CECO), buscará maior 

convergência entre os 

sistemas e cooperativas 

de crédito no país.

Relator do projeto na 

Comissão de Finanças 

e Tributação da Câmara 

dos Deputados, o 

deputado Covatti Filho 

(RS) deu parecer 

favorável à matéria que 

autoriza as cooperativas 

de crédito a acessarem 

recursos do Fundo de 

Amparo ao Trabalhador 

(FAT) para a concessão 

de crédito rural. 

O Conselho Monetário 

Nacional (CMN) 

aprovou, em janeiro 

de 2017, a Resolução 

que disciplina a 

segmentação das 

instituições financeiras 

para fins de aplicação 

da regulação 

prudencial. A maior 

parte das cooperativas 

de crédito, cerca 

de 95%, obteve 

classificação S5, 

portanto, de menor 

complexidade e, assim, 

de menor custo de 

observância.

O ponto negativo, 

em 2017, foi a 

incidência do Imposto 

sobre Operações 

Financeiras (IOF) 

nas operações das 

cooperativas de 

crédito, que, até 

então, eram isentas 

desta tributação. Isso 

resultou na elevação 

dos custos para 

o setor.

ATUAÇÃO 
COM 

PREFEITURAS

DIRETRIZES 
DO 

SNCC 

RECURSOS 
DO FAT

SEGMENTAÇÃO 
PRUDENCIAL 

TRIBUTAÇÃO 
PELO IOF
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 AGROPECUÁRIO

No Paraná, o ramo agropecuário, composto por 

69 cooperativas, reúne 151.367 associados, tem 

70.171 empregados e responde por 56% de toda 

produção agropecuária do estado, dos quais 

48% são industrializados, agregando valor à ma-

téria-prima. As exportações no ano renderam  

R$ 8,3 bilhões. 

No Brasil, o sistema é formado por 1.555 coope-

rativas, com 1,06 milhão de cooperados e 189 mil 

funcionários.

PRINCIPAIS AVANÇOS EM 2017

O Congresso 

Nacional aprovou 

o Projeto de 

Lei, instituindo 

o Programa de 

Regularização 

Tributária Rural 

junto à Secretaria 

da Receita 

Federal do Brasil 

e à Procuradoria-

Geral da Fazenda 

Nacional, 

regulamentando 

o pagamento do 

Funrural atrasado 

com juros zero 

e redução da 

alíquota, 

de 2,3% para 

1,5%. Sancionada 

pelo presidente da 

República, a Lei nº 

13.606 entra em 

vigor em 2018.

Após debates 

por vários anos, o 

Conselho Federal 

de Contabilidade 

publicou a 

Interpretação 

Técnica Geral 

- ITG 2004, 

que mantém a 

contabilização das 

cotas de capital 

no patrimônio 

líquido, atendendo 

a pleitos das 

cooperativas.

No Plano Safra 

2017/2018, 

houve redução 

em 1 ponto 

percentual 

nos juros do 

crédito rural, 

inclusive para 

o Prodecoop, 

e de 2 

pontos para o 

Programa de 

Construção 

de Armazéns 

e para o 

INOVAGRO. 

Quando do 

lançamento 

do Plano Safra 

2017/2018, 

foram retirados 

os limites de 

crédito rural para 

as cooperativas, 

o que gerou a 

mobilização do 

setor, chegando 

inclusive à Câmara 

dos Deputados, 

que organizou uma 

Audiência Pública, 

para debater o 

assunto. Resultado 

disso, foi a 

sensibilização do 

Governo Federal, 

que restabeleceu 

os limites do 

crédito rural para 

as cooperativas, 

com a publicação 

da Resolução nº 

4.597/17.

Em âmbito estadual, 

o Programa Paraná 

Competitivo foi 

modernizado e 

passou a permitir a 

compensação dos 

créditos acumulados 

de ICMS na compra 

de bens. Também 

foram realizados 

aperfeiçoamentos 

na legislação do 

ICMS como a 

prorrogação, pelo 

Confaz, do Convênio 

ICMS dos Insumos 

agropecuários, 

máquinas e 

equipamentos; 

prorrogação do 

crédito presumido 

do algodão em 

pluma, soja em 

grão, café torrado 

e derivados 

da mandioca; 

restabelecimento do 

crédito presumido 

do ICMS para 

diversos produtos.

Nesta área, as 

cooperativas 

contribuíram com 

o fundo estadual 

de apoio às 

ações sanitárias 

para financiar a 

estruturação da 

defesa sanitária 

do estado.  Outro 

avanço, foi a 

elevação, pela 

ADAPAR, do prazo 

para renovação do 

registro de aviários 

de dois para cinco 

anos. 

FUNRURAL CONTABILIZAÇÃO JUROS DO PAP
CRÉDITO 

RURAL PARA 
COOPERATIVAS

NOVO 
PARANÁ 

COMPETITIVO

SANIDADE 
AGROPECUÁRIA



40

Relatório de Atividades e Prestação de Contas 2017      Plano de Ação para 2018

 SAÚDE

Com mais de 1,5 milhão de clientes, o ramo saúde 

é representado por 33 cooperativas de médicos, 

odontólogos e profissionais da saúde no Paraná, con-

gregando 14.180 associados e 5.132 empregados. 

O Sistema Ocepar, junto com a OCB e Federação 

Unimed Paraná, desenvolveu proposta de pro-

grama para a estruturação de cooperativas com 

unidades próprias de atendimento à saúde, como 

hospitais, clínicas e laboratórios, pelo Prodecoop 

Saúde. A proposta foi debatida com o Ministro da 

Saúde e, por diversas vezes, com o presidente e 

técnicos do BNDES. No entanto, até o momento 

não foi obtido sucesso.

Para as cooperativas de saúde que atuam no mu-

nicípio de Curitiba, o ponto negativo foi a elevação 

da alíquota do Imposto sobre Serviços (ISS) de 2% 

para 4% nos Planos de Saúde. Diversas ações fo-

ram desenvolvidas junto à Câmara de Vereadores 

e à Prefeitura. Apesar disso, os vereadores apro-

varam o projeto e o prefeito sancionou a lei com 

a nova alíquota. 

 TRANSPORTE

No estado, este ramo é constituído por 31  

cooperativas, que têm 2.127 associados e 171 em-

pregados. Neste ano, o Sistema Ocepar realizou 

três encontros de dirigentes, cursos e fóruns para 

técnicos, além de uma rodada de negócios envol-

vendo dirigentes das cooperativas de transporte e 

das agropecuárias.

 TRABALHO

No Paraná, há oito cooperativas de trabalho, com 

1.319 cooperados e 51 empregados.  Esse ramo 

está se desenvolvendo mais no setor agropecu-

ário, com cooperativas de profissionais de assis-

tência técnica e extensão rural, responsáveis por 

trabalhos de elaboração de projetos de custeio e 

investimentos para produtores e cooperativas. 

Para apoiar este ramo, o Sistema Ocepar reali-

zou uma série de ações, como visitas técnicas de 

orientação, realização de cursos e eventos para 

dirigentes e associados. Também participou nos 

trabalhos do conselho especializado da OCB, onde 

são discutidas as políticas e ações em apoio ao  

A autorização para 

uso dos créditos 

acumulados de 

ICMS foi formalizada 

durante o Encontro 

Estadual de 

Cooperativistas
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cooperativismo de trabalho. Um ponto positivo, 

que terá impacto direto para o trabalho destas co-

operativas, foi a aprovação das alterações na legis-

lação trabalhista.

Da mesma forma que para as de saúde, a eleva-

ção da alíquota do Imposto sobre Serviços (ISS) 

de 2% para 4% incidirá sobre as cooperativas de 

trabalho, em Curitiba.

 

 INFRAESTRUTURA

O presidente do Sistema Ocepar, José Roberto 

Ricken, como diretor da OCB, coordena as ações 

para o ramo de infraestrutura. Em 2017, atuou 

na coordenação de duas reuniões do Conselho 

Consultivo Nacional. Também esteve presente em 

encontros de dirigentes com diretores da Agência 

Nacional de Energia Elétrica (ANEEL).

No estado, foram realizadas duas reuniões do 

Conselho Estadual de Consumidores, uma com a  

Copel para discutir o enquadramento e contrato 

de regulamentação com as cooperativas e reuni-

ões pontuais para atender pleitos individuais de 

cooperativas.

Foram realizadas ainda diversas ações para as co-

operativas paranaenses de infraestrutura, como 

visitas técnicas, cursos e eventos específicos para 

dirigentes e técnicos. Este ramo possui 11 coope-

rativas, 9.192 associados e 277 empregados.  

 TURISMO E LAZER

No Paraná, existem duas cooperativas de turis-

mo, com 486 sócios e seis empregados. A de Foz  

do Iguaçu presta serviços na fronteira; a  

outra, em Carambeí, desenvolve um trabalho  

de integração com as cooperativas agrope- 

cuárias e de crédito, oferecendo roteiros turísti-

cos na região dos Campos Gerais, nas colônias de  

imigrantes, além de pacotes nacionais e interna-

cionais. 

 EDUCACIONAL

O Sistema Ocepar realizava um trabalho de apoio 

para as 11 cooperativas-escola que funcionam 

junto aos colégios agropecuários do Paraná, con-

gregando 887 associados e 168 empregados. Esse 

trabalho foi retomado em 2016, mediante termo 

de cooperação assinado e regulamentado pela  

Secretaria de Educação do Estado, através da  

Resolução nº 5.472. 

 HABITACIONAL

O ramo habitacional é pouco desenvolvido no  

Paraná, com duas cooperativas, em Cascavel. 

Isso ocorre porque ela é constituída para a cons-

trução de um empreendimento, ao término do 

qual é desfeita. Esse ramo tem 98 associados  

e gera nove empregos.

 CONSUMO

Com o avanço das grandes redes de supermerca-

dos, as cooperativas de consumo não consegui-

ram acompanhar a evolução do setor, devido prin-

cipalmente à necessidade de capital para investir. 

Atualmente há, no estado, apenas uma coope-

rativa, a dos empregados da Cooperativa Central  

Frimesa, com 1.758 sócios e 25 empregados.
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12. ATIVIDADES DAS ÁREAS TÉCNICA E JURÍDICA 

Estudo da Getec destacou 

pontos positivos do 

Plano Agrícola e 

Pecuário 2017/2018 

DESENVOLVIMENTO COOPERATIVISTA

 POLÍTICA AGRÍCOLA

 A área de política agrícola foi um dos temas de 

maior demanda para o setor cooperativista em 

2017. Não tanto pela elaboração de propos-

tas para serem incluídas no Plano Agrícola e  

Pecuário 2017/2018 (PAP). Por exemplo, fo-

ram identificados diversos problemas em re-

lação ao crédito para as cooperativas. Com o 

objetivo de esclarecer e defender os pleitos do 

setor, foram realizadas diversas reuniões com 

representantes dos Ministérios da Agricultura 

e da Fazenda e do Banco Central, mobilizando 

lideranças e técnicos das cooperativas. Ape-

sar disso, poucos pedidos foram atendidos 

pelo governo. No entanto, foram revertidos 

diversos pontos. Na questão do teto de cré-

dito, por exemplo, que, mesmo não sendo ex-

tinto, teve o limite elevado de R$ 600 milhões 

para R$ 800 milhões, o que possibilitou folga 

operacional maior para a cooperativa e seu  

cooperado. Outra conquista foi a reinclusão 

das cooperativas como beneficiárias dos re-

cursos de crédito rural nas operações de cré-

dito para a industrialização e comercialização. 

 Após a divulgação do PAP, a Getec elaborou 

estudo em que aponta os pontos positivos, 

como o aumento no volume global de recur-

sos de 3,5% em relação ao ofertado na safra 

anterior, e também no volume de recursos em 

8,8% para os médios produtores, e de 12% 

no montante destinado aos investimentos. A 

entidade ainda considerou positiva a previsão 

de R$ 550 milhões para a subvenção do se-

guro rural em 2018 e o aumento do limite do  

Prodecoop, de R$ 110 milhões para R$ 150  

milhões, além da redução de 2 pontos percen-

tuais na taxa de juros para armazenagem e 

inovação tecnológica.

 SEGURO RURAL E PROAGRO

 Em relação ao seguro rural, atuou para au-

mentar o montante de recursos para o  

Programa de subvenção ao prêmio, além de 

organizar três treinamentos sobre o tema para 

orientar os técnicos das cooperativas sobre a 

adequada contratação do crédito, do Proagro 

e do Seguro Rural.

 Os técnicos participaram das reuniões da 5ª 

turma da Comissão Especial de Recursos do 

Proagro (CER-Proagro), uma instância admi-

nistrativa que julga recursos de produtores ru-

rais em operações do Proagro, cuja indeniza-

ção tenha sido negada pelo agente financeiro. 

Funciona em forma de colegiado, com subor-

dinação ao Ministério da Agricultura, Pecuária 

e Abastecimento.
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 ZONEAMENTO AGRÍCOLA 

 A Ocepar atuou intensamente, por meio do 

Grupo de Trabalho do Zoneamento Agrícola, 

na adequação do novo zoneamento das cultu-

ras de trigo, cevada, milho safrinha e soja, em 

atendimento às demandas das cooperativas 

pela adequação das datas, níveis de risco e 

locais de plantio. 

 Uma das principais conquistas foi a antecipa-

ção em dez dias do plantio da soja no Paraná, 

possibilitando o início da semeadura em 11 de 

setembro e viabilizando o cultivo do milho da 

2ª safra com mais segurança.

ECONOMIA E MERCADO

 MERCADO E VAREJO

 O mercado é um dos pilares do programa PRC 

100. Dessa forma, a Getec apoia um comitê 

especializado nessa área, que tem por objetivo 

identificar projetos que visem desenvolver os 

mercados cooperativos. Foram realizadas, em 

2017, reuniões que se somam a outras ativida-

des dos fóruns e cursos já coordenados pela 

área técnica.

 O Fórum de Mercado, que é promovido pela 

Ocepar, por meio do Sescoop/PR, visa reunir 

os profissionais desta área nas cooperativas 

para discutir questões relevantes e promover 

intercâmbio e oportunidades de cooperação 

para este público, levantar demandas para a 

Ocepar e atualizar os técnicos e gerentes em 

relação às perspectivas de mercado e, princi-

palmente, da macroeconomia.

 

 Foram iniciadas duas turmas no curso de pós-

-graduação em Marketing para Cooperativas 

do Agronegócio, com participação de 28 alu-

nos da região centro-sul e 26 alunos de coope-

rativas das regiões oeste e sudoeste. 

PRODUÇÃO E SERVIÇOS

 ASSISTÊNCIA TÉCNICA

 O Treino e e Visita (T&V) é uma metodologia de 

transferência de tecnologias da Embrapa para 

propagar as inovações desenvolvidas pela en-

tidade aos técnicos do setor e, com isso, al-

cançar os produtores rurais.

 Em 2017, foram promovidas três reuniões do 

T&V na Embrapa Soja, em Londrina, com a 

presença de diretores e técnicos das coope-

rativas agropecuárias do Paraná. Os principais 

temas discutidos foram a mistura de formula-

ções de agroquímicos, prognóstico climático, 

resultado da rede de avaliação de fungicidas e 

inseticidas e a discussão dos problemas ocor-

ridos na cultura da soja na safra 2016/2017.

 Outra ação foi o Fórum Agronômico, com o 

objetivo de atualizar os técnicos de campo 

das cooperativas em assuntos de importância 

surgidos ao longo da safra, para dar subsídios 

na tomada de decisões, bem como promover 

o intercâmbio de informações entre os parti-

cipantes e levantar demandas para a Ocepar.  

O evento, realizado na Associação dos  

Engenheiros Agrônomos, em Campo Mourão, 

contou com a participação de 84 técnicos. 

 PESQUISA E INOVAÇÃO

 A área técnica coordenou, em conjunto com 

a Embrapa, treinamento no manejo da cultura 

da soja. Com 160 horas de duração e voltado 

para a difusão de tecnologia, o evento envol-

veu 35 técnicos e dez cooperativas. A parceria 

surgida de demanda do grupo de Pesquisa, 
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Desenvolvimento e Inovação (PDI), composto 

por coordenadores técnicos e dos campos ex-

perimentais das cooperativas paranaenses, re-

presenta um caminho para que os resultados 

gerados pela pesquisa cheguem aos profissio-

nais e, consequentemente, aos agricultores. A 

integração de esforços entre o setor produtivo 

e a Embrapa amplia a capilaridade para que 

conhecimentos e tecnologias produzidas pos-

sam chegar ao mercado e à sociedade. 

 PROTEÇÃO DE CULTIVARES

 Foi dado suporte técnico à OCB para subsidiar 

discussões a respeito do Projeto de Lei sobre 

Proteção de Cultivares, no sentido de rejeição 

ao Projeto de Lei 827/2015, que pretende alte-

rar a atual lei com a criação de Grupos Gesto-

res de Cultivares (GGC), prevendo a possibili-

dade de cobrança e fiscalização na moega.

 MEIO AMBIENTE

 O tema de destinação de carcaças de animais 

mortos estava enfrentando entraves no Institu-

to Ambiental do Paraná (IAP), por falta de ins-

trução clara do órgão sobre os procedimentos 

em relação a novas tecnologias propostas pela 

Embrapa. Por isso, houve discussão sobre a 

questão com o órgão, com a participação no 

Workshop TEC-DAM – Tecnologias para Des-

tinação de Animais Mortos, em parceria com 

a Embrapa Aves e Suínos. Após isso, o IAP 

encaminhou, por ofício, orientações sobre os 

procedimentos para solicitação de Autorização 

Ambiental pelo setor produtivo, dando segu-

rança às cooperativas e produtores.

 O aumento da produção de suínos no estado 

vem acompanhado de impactos ambientais, 

exigindo atualização da legislação à nova reali-

dade, em especial em relação à deposição de 

dejetos da produção no solo. Por isso, foi re-

alizado trabalho técnico com profissionais das 

cooperativas para a elaboração de proposta, 

por técnicos das cooperativas e da Embrapa, 

visando à atualização da licença ambiental 

para a suinocultura. Atualmente, o IAP está 

construindo uma parceria com a Embrapa 

para implantar a nova metodologia de licencia-

mento para esta atividade no Paraná.  

 Outra grande demanda do setor cooperativista 

é a regulamentação da legislação ambiental 

sobre os poluentes atmosféricos oriundos da 

secagem do grão de milho. Após nove reuni-

ões com técnicos das cooperativas, algumas 

com a participação do órgão ambiental, foi ela-

borada proposta a ser apresentada ao IAP. 

 Foi dado suporte técnico à OCB para subsi-

diar discussões sobre a Taxa de Controle e  

Fiscalização Ambiental (TCFA) com o intuído 

de rever enquadramentos e valores para re-

dução das atuais taxas cobradas pelo Ibama.

 Ainda foram realizados três treinamentos de ex-

tensão em meio ambiente, com a participação de 

54 profissionais de cooperativas paranaenses. 

 SANIDADE

 O Ministério da Agricultura, Pecuária e  

Abastecimento lançou, em abril deste ano, 

o plano estratégico para retirada da vacina 

contra a Febre Aftosa em todo o território na-

cional. Por sua vez, a Ocepar está apoiando o 

pedido para antecipar para 2019 a suspensão 

da vacinação no estado. A demanda é estra-

tégica, considerando que o Paraná concentra 

o segundo maior rebanho suíno do país e a 

suspensão da vacinação deve contribuir para 

o setor acessar novos mercados com melhor 

remuneração da carne. A Ocepar, junto com o 

Fundepec, coordenou as discussões em tor-

no do tema e participou de oito reuniões para 

evolução da proposta, além de visita técnica 
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ao local das obras para realização das bar-

reiras sanitárias. As cooperativas do Paraná 

apoiaram o estabelecimento de um fundo de 

apoio provisório, inclusive contribuíram inicial-

mente com R$ 1,35 milhão para a estrutura-

ção, até 2018, da Defesa Sanitária. 

 Também foram organizadas discussões e 

orientações sobre o novo Regulamento da 

Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de 

Origem Animal (RIISPOA) e do novo regula-

mento técnico do Programa Nacional de Con-

trole e Erradicação da Brucelose e Tuberculose 

(PNCEBT), além de treinamentos em controle 

sanitário e influenza aviária, em estratégia na 

gestão e manejo de bovinocultura de corte, na 

gestão e controle de índices zootécnicos na 

suinocultura e transporte e bem-estar animal.

 REGISTRO AVIÁRIO

 Foram realizadas duas reuniões em busca de 

maior celeridade no processo de Registro dos 

Aviários de Corte, conforme instruções norma-

tivas 56 do Ministério da Agricultura, Pecuária 

e Abastecimento. A Agência de Defesa Agro-

pecuária do Paraná (Adapar), após receber 

propostas de melhorias das cooperativas, evo-

luiu nos procedimentos de protocolo para o 

fornecimento do registro de aviários e ampliou 

de dois para cinco anos o prazo para renova-

ção dos referidos registros. Também foram fei-

tas melhorias de padronização no atendimento 

e na fiscalização. A intenção dos registros é 

aumentar a biosseguridade das propriedades, 

reduzindo os riscos de introdução de doenças 

na avicultura.

INFRAESTRUTURA

 LOGÍSTICA

 As ações desenvolvidas na área de logística es-

tão alinhadas com o Comitê de Infraestrutura –  

subgrupo de logística do PRC 100. Neste sen-

tido trabalhou junto a entidades parceiras para 

evitar a prorrogação antecipada dos contratos 

de pedágio no Anel de Integração no estado. 

Também foi atualizado estudo sobre o Impacto 

do Pedágio no Estado do Paraná, por conta de 

uma alteração nas tarifas para recomposições 

e equilíbrio financeiro das concessionárias. 

 ENERGIA

 As atividades desenvolvidas na área de ener-

gia estiveram sempre alinhadas com a ações 

do Comitê de Infraestrutura – subgrupo de 

Energia do PRC 100, que tem como premissa 

olhar a energia como insumo e buscar alterna-

tivas para a redução de tarifa.

 Na busca de novos conhecimentos e de ex-

periências em outras regiões, a Ocepar, o 

Sebrae e o Consorzio Italiano de Biogás or-

ganizaram missão técnica com o objetivo de 

conhecer modelos, tecnologias, perspectivas 

de produção e utilização do biogás e biome-

tano, nas regiões da Lombardia, da Emília  

Romana e do Vêneto, na Itália.  

 Com o objetivo de capacitar profissionais da 

área de energia e discutir temas da área como 

regulamentação, novas tecnologias, geração 

de energia e eficiência energética, foi ideali-

zada a especialização em Gestão de Energia 

no Cooperativismo, em conjunto com o ISAE. 

A turma é composta por gestores e engenhei-

ros de dez cooperativas, sendo nove do ramo 

agropecuário e uma de infraestrutura.

 Para subsidiar o grupo e auxiliar na tomada de 

decisões estratégicas de gestão de energia foi 

construído uma matriz comparativa de fontes 

de energia (Hídrica, Eólica, Solar, Biogás e  

Biomassa) trazendo as discussões para a 

mesma base de comparação de valores e 

indicadores de referência como custo de in-
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vestimentos e manutenção, tempo de implan-

tação, fatores de capacidade e pontos forte e 

gargalos para cada tipo de empreendimento. 

Também foi realizado o segundo levantamento 

da matriz de consumo de energia elétrica das 

cooperativas para elaboração dos indicado-

res de preço e consumo das cooperativas do 

ramo agropecuário. 

 Pensando na ampliação e diversificação da 

prestação de serviços das cooperativas do 

ramo infraestrutura, foi proposto a criação do 

Prodecoop Infraestrutura, uma linha de crédito 

específica para as cooperativas, como alterna-

tiva de recurso financeiro para investimento, 

custeio e capitalização.

 ARMAZENAGEM

 A armazenagem é outro tema alinhado com 

as ações do PRC 100. No ano, foram realiza-

dos levantamento da capacidade estática de 

armazenagem das cooperativas e foi siste-

matizada base de dados para construção de 

um sistema de Business Intelligence (BI) para 

a área da Getec, enriquecendo a análise de 

dados com o cruzamento de informações.

 A Getec também mobilizou as cooperativas 

para discussão técnica de alternativas para 

ressarcimento dos custos de armazenagem 

de soja e milho nas cooperativas agropecuá-

rias, além de realizar e publicar a estimativa 

de custo de recepção, secagem e limpeza de 

soja, milho, milho safrinha e trigo.

 Foi dado suporte técnico à OCB para subsidiar 

discussões sobre a classificação da produção 

no sentido de impedir que tramite no Congresso  

Nacional o Projeto de Lei 2.182/2011, que 

prevê a classificação obrigatória para todas as 

etapas de comercialização da produção.

JURÍDICO E TRIBUTÁRIO
 JURÍDICO

 A área jurídica emitiu 47 pareceres jurídicos 

e 53 memoriais informativos com o objetivo 

de orientar as cooperativas, a diretoria e as 

atividades da Gerência de Desenvolvimento  

Técnico e do Programa de Autogestão. En-

tre os temas societários, os de maior desta-

que foram governança, política de sucessão,  

admissão de pessoas jurídicas e  capital social. 

 Também prestou assessoria direta na realiza-

ção de assembleias gerais de cooperativas e 

participou de audiências públicas e debates de 

diversos temas, com destaque para o Funrural.

 A assessoria jurídica desenvolveu importante 

papel na articulação das cooperativas credo-

ras de empresas do agronegócio que apresen-

taram dificuldades econômicas e entraram em 

recuperação judicial. A atuação teve por obje-

tivo minimizar os impactos negativos no setor.

 Outro tema de destaque na área, em parce-

ria com a área técnica, foi o sistema de inte-

gração vertical. Foram realizadas reuniões de 

A área também 
procedeu ao 
levantamento da 
capacidade de 
armazenagem das 
cooperativas
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orientação com as cooperativas e participação 

nas discussões do setor de produção animal.

 Em 2017, a Ocepar foi incluída no Grupo  

de Trabalho do Ministério de Agricultura e  

Pecuária com o objetivo de discutir e regula-

mentar a atuação das cooperativas no âmbito do  

Mercosul. 

 A equipe da área jurídica tem ministrado pa-

lestras e aulas sobre o Direito Cooperativo e  

Cooperativismo para cooperados e dirigentes 

de cooperativas de diversos estados brasilei-

ros. Também, atuou ativamente na produção 

de artigos, com o intuito de difundir o Direito Co- 

operativo. Além de ter membros integrantes da 

Comissão de Direito Cooperativo da OAB-PR.

TRIBUTÁRIO
Os trabalhos na área tributária demandaram gran-

de atenção da área técnica, por se concentrarem 

nas ações de reversão ou redução dos impactos 

do aumento da carga tributária e mudanças nos 

normativos legais.  

Na esfera estadual, os trabalhos, em grande parte, 

foram realizados junto ao governo, em especial à 

Secretaria da Fazenda, para mostrar os impactos 

que as medidas causariam ao setor produtivo. Em 

2017, se conquistou um Novo Programa Paraná 

Competitivo, possibilitando a utilização de créditos 

acumulados de ICMS para a aquisição de bens, 

estabelecendo limite para investimentos no valor 

de R$ 100 milhões para as cooperativas, e a pror-

rogação de benefícios fiscais do ICMS (Trigo, Fari-

nhas, Fio de Algodão). 

Também, foram acompanhadas as reuniões do 

Grupo de Acompanhamento e Estudos Tributários 

(GAET), que discutiu vários temas, como Funrural, 

Código Fiscal de Operação e Prestação (CFOP), 

Normas Contábeis, Crédito presumido do ICMS.

Na esfera federal, os esforços se concentraram 

principalmente nas discussões e acompanhamen-

to da tramitação da Medida Provisória sobre o 

Funrural e da PEC 37 - Lei Kandir.  Com relação 

ao Funrural, houve a participação dos profissionais 

em inúmeras audiências públicas, com a apresen-

tação de diversas emendas à Medida Provisória 

793, no sentido de defender os interesses das co-

operativas e minimizar os impactos das alterações 

do Programa de Regularização Tributária Rural. 

Em relação a PEC 37 – Lei Kandir,  foi elaborada, 

em conjunto com a OCB, Nota Oficial para emba-

sar os senadores na discussão do tema, além da 

participação direta das audiências públicas para 

expor os impactos negativos ao setor produtivo 

com a oneração do ICMS nas exportações de pro-

dutos primários e semielaborados, conforme pre-

visto na proposta. 

Também obtivemos a aprovação do CFOP do ato 

cooperativo, que ajusta as operações da coopera-

tiva no recebimento da produção do cooperado, 

além da aprovação no Conselho Federal de Conta-

bilidade da Intepretação Técnica Geral - ITG 2004, 

mantendo a contabilização das cotas partes no 

patrimônio líquido.

REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL
Uma das atividades dos profissionais da Gerência 

de Desenvolvimento Técnico é a participação em 

eventos representando a Ocepar. Nesse sentido, 

em 2017, foram 134 participações em reuniões 

de Câmaras Especializadas/Setoriais, públicas 

e privadas, e também em diferentes grupos de 

trabalho, que discutiram temas de interesse do  

cooperativismo.

PUBLICAÇÕES TÉCNICAS
Como atividade de suporte aos profissionais das 

cooperativas, foram publicados 19 trabalhos, sen-

do quatro Informes AgroSafra; dois Pecuários; oito 

AgroEeconômicos; um AgroExportações; dois so-

bre indicadores econômicos e financeiros, além de 

duas notas técnicas tratando de temas relaciona-

dos ao meio ambiente. O material fica à disposição 

das cooperativas no Portal Paraná Cooperativo. 
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13. COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO 

O Sistema Ocepar utiliza como veículos de comu-

nicação o Informe Paraná Cooperativo, o Portal 

Paraná Cooperativo, a Revista Paraná Cooperativo,  

a Rádio Paraná Cooperativo e a TV Paraná  

Cooperativo. 

REVISTA PARANÁ COOPERATIVO

Em 2017, foram publicadas 11 revistas, consideran-

do que as matérias de janeiro e fevereiro saem em 

apenas uma revista. Neste total está incluída a edição 

especial Jovemcoop, com 64 páginas, em outubro. 

Com tiragem mensal de 6.500 mil exemplares, a 

revista é dirigida para formadores de opinião. A 

publicação totalizou 580 páginas no ano. Desde 

agosto, passou a circular com 52 páginas.  

INFORME PARANÁ COOPERATIVO 

Neste ano foram produzidas e postadas 245 edi-

ções da publicação, com 4.257 matérias sobre 

e de interesse do cooperativismo e de atividades 

desenvolvidas pelo Sistema Ocepar, inclusive fo-

tos e links, além de destaques. Publicado no Portal  

Paraná Cooperativo, o informe foi enviado para 

4.821 assinantes por meio eletrônico. Ao longo do 

ano, foram incluídas mais 412 assinaturas. 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

Foram produzidos dois relatórios de ativida-

des do Sistema Ocepar. O primeiro, Relatório de  

Atividades e Prestação de Contas 2016 e  

Plano de Ação para 2017, com 140 páginas. Foi 

publicado no início do ano. Em julho, foi elabora-

do e publicado o relatório Principais Atividades do  

Primeiro Semestre de 2017, com 20 páginas, que cir-

culou como encarte na edição de agosto da revista  

Paraná Cooperativo. Também foram produzidos 11 

relatórios mensais para a Diretoria da Ocepar em 

Power Point. 

FÓRUNS DE COMUNICAÇÃO

Foram dois Fóruns dos Profissionais de  

Comunicação no ano. O primeiro ocorreu nos dias 

24 e 25 de agosto, paralelamente ao Fórum dos  

Presidentes e ao 5º Fórum de Agricultura da 

América do Sul, no Museu Oscar Niemeyer, em 

Curitiba. No dia 24, com a participação de 25  

comunicadores do cooperativismo, houve ainda um 

momento exclusivo para os profissionais, com a 

abordagem de dois assuntos: a utilização da Lei do  

Audiovisual (8.685/93) por parte das cooperativas 

para apoio a projetos de interesse do setor; o PRC 100 

e a participação dos comunicadores nesse trabalho.

E, entre os dias 20 e 21 de novembro, a Cocamar se-

diou, em Maringá, no noroeste do estado, o segundo 
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O Fórum dos 

Profissionais de 

Comunicação, 

realizado em agosto, 

em Curitiba, reuniu 

25 profissionais 

de cooperativas do 

estado 

evento, que teve a participação de 35 profissionais 

das áreas de comunicação e marketing de 15 co-

operativas dos ramos agropecuário, crédito, saúde 

e trabalho. Durante o encontro foram abordados os 

temas pesquisa, gestão de marcas e crise, engaja-

mento e inovação

PESQUISA DE OPINIÃO

O setor coordenou, em parceria com o Grupo  

Datacenso, a realização de uma pesquisa de 

opinião junto aos consumidores paranaenses no 

sentido de aferir a percepção desse público so-

bre marcas, produtos e serviços prestados pelo 

cooperativismo paranaense. Para tanto, foram 

realizadas 1.023 entrevistas presenciais com 

consumidores de todas as classes sociais, e 

também com 51 proprietários, diretores ou ge-

rentes de supermercados no Paraná. O levanta-

mento foi feito em pontos de venda em Curitiba,  

Ponta Grossa, Londrina, Maringá, Cascavel, Foz 

do Iguaçu, Francisco Beltrão e Pato Branco.  O 

resultado do estudo foi apresentado à Diretoria 

e funcionários do Sistema Ocepar, em Encontro  

de Núcleos, Fórum de Mercado, Fórum de  

Comunicação, Elicoop Jovem e em cooperativas 

que solicitaram a apresentação. 

CAMPANHA SOMOSCOOP

O superintendente do Sistema OCB, Renato Nobile,  

durante o Encontro Estadual de Cooperativistas 

Paranaenses, no dia 8 de dezembro, no Teatro  

Positivo, em Curitiba, fez o lançamento, no Pa-

raná, do movimento SomosCoop, campanha na-

cional de valorização das cooperativas brasileiras, 

seus cooperados e colaboradores. O movimento 

foi lançado durante o Fórum de Comunicação, em 

Maringá, no dia 20 de novembro, e para os fun-

cionários do Sistema Ocepar, no dia 14 de dezem-

bro. O Sistema OCB prevê a divulgação de uma  

websérie, em 2018, sobre a participação das  

cooperativas no desenvolvimento das comunida-

des onde estão inseridas. A campanha foi cons-

truída com a participação dos estados, por meio 

dos representantes que integram o Conselho de 

Comunicação do Sistema OCB, e apoio de uma 

agência de publicidade. Para a campanha atingir o 

maior número de pessoas, a OCB, por intermédio 

da gerência de comunicação, disponibiliza para as 

organizações estaduais e cooperativas filiadas ao 

sistema, vídeo institucional sobre o poder transfor-

mador do cooperativismo, spots para rádio e anún-

cios para internet, além de revistas. O material está 

disponível no site www.somos.coop.br.

SEDES NO ACERVO

As cinco sedes que a Organização das Cooperativas  

do Estado do Paraná (Ocepar) ocupou ao longo 

dos seus 46 anos, foram transformadas em aqua-

relas que passam a constituir o acervo histórico da 

entidade. Elas estão expostas na Sala de Reunião 

da Diretoria na atual sede e foram retratadas pelo 

artista plástico e arquiteto Rubens Gennaro. Cada 

uma das aquarelas mede 30 cm por 40 cm, pin-

tadas a mão com tinta italiana Meimeri especial, 
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Presidente do Sistema OCB, Márcio Lopes de 

Freitas, na abertura do Fórum dos Presidentes 

de Cooperativas do Paraná

em papel alemão Hannemühle tipo Torchon 275g, 

com suas respectivas identificações de data e lo-

cal. O trabalho de busca histórica foi coordenado 

pela Comunicação Social do Sistema Ocepar e a 

entrega feita pelo autor, no dia 1º de dezembro, 

ao presidente da entidade, José Roberto Ricken.

Desde sua fundação, em 2 de abril de 1971, a 

Ocepar teve cinco sedes: Provisória, junto com a 

Cooperativa Agro-Mate, em Curitiba, na Avenida 

Marechal Floriano Peixoto nº 1.368 (1971/1972); 

alugada, em parceria com a Associação de Orien-

tação das Cooperativas do Estado do Paraná  

(Assocep), Rua Buenos Aires nº 277 (1972/1975); 

própria, na Avenida Cândido de Abreu, 501, 

no Centro Cívico (1975/2004); alugada, na Rua  

Mateus Leme, 575 (2004/2006) e, a atual sede 

própria, na Avenida Cândido de Abreu, 501, no 

Centro Cívico (2006).

ASSESSORIA DE IMPRENSA 

E RADIOJORNALISMO

No ano, foram computados mais de 400 atendi-

mentos a demandas de entrevistas e informa- 

ções de veículos de comunicação – rádio, TV,  

jornais e revistas e mídia eletrônica – do Paraná 

e de outros estados, como resultado do interesse  

de mídia espontânea sobre o cooperativismo  

paranaense. Também foram produzidos 298  

áudios (entrevistas e reportagens) postados no 

Portal Paraná Cooperativo e enviados a progra- 

mas de rádios das cooperativas e emissoras par-

ceiras.  

PORTAL PARANÁ COOPERATIVO

Ao longo do ano, foram registrados 397 mil aces-

sos ao Portal Paraná Cooperativo

PARANÁ COOPERATIVO 

TÉCNICO CIENTÍFICO 

Em 2017, foram produzidas e impressas duas edi-

ções (nº 16 e nº 17) da revista Paraná Cooperativo 

Técnico e Científico.
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14. COORDENADORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

PRC 100 

O subcomitê de TI,  que integra o pilar Infraes-

trutura do PRC 100, composto pela área de Infor-

mática e as cooperativas Coamo, Integrada, Bom  

Jesus, Coopavel e Copagril, foi implantado em 

2016 com o intuito de sugerir propostas de integra-

ção de plataformas tecnológicas e melhoria da in-

fraestrutura de comunicação de dados. Em 2017, 

integrou o comitê as cooperativas Castrolanda e 

Frísia. Avanços significativos foram conquistados 

no mapeamento da realidade de TI que propor-

cionaram identificar necessidades de capacitação 

e possíveis ações entre cooperativas para gerar 

economicidade e avanço tecnológico. 

  

CENSO DE TI

A pesquisa sobre o cenário de TI das cooperati-

vas, englobando informações financeiras, pessoal, 

infraestrutura, governança e sistemas, foi apresen-

tada no encerramento do Fórum dos Profissionais 

de TI do Sistema Ocepar, no início de outubro. O 

relatório Censo, contendo informações consolida-

das sobre a realidade da TI, foi distribuído para as 

44 cooperativas dos ramos agropecuário, saúde, 

crédito, transporte e infraestrutura, que participa-

ram do levantamento. 

RASTREAMENTO DA FROTA

Foi implantado o sistema de rastreamento veicular 

em todos os veículos da frota do Sistema Ocepar, 

o que proporciona melhor controle sobre a ma-

nutenção da frota, além de propiciar informações 

históricas e em tempo real como localização, velo-

cidade, quilometragem e dados sobre condução 

e demais informações cruciais para a gestão da 

frota.

BUSINESS INTELLIGENCE (BI)

Em 2017, foi implantada a ferramenta PowerBI que 

proporcionou converter dados brutos em insights 

de negócio. A Diretoria Executiva, gerentes e co-

ordenadores receberam mais 50 painéis de con-

trole com dados do Sistema Ocepar e também de 

organizações externas,  para auxiliar na gestão e 

tomada de decisões. 

VIDEOCONFERÊNCIA

A utilização do sistema de videoconferência foi ex-

pandida para ser utilizada em apresentações de 

palestrantes em eventos do Sistema Ocepar. 

SOLICITAÇÕES DE VIAGENS

Foi desenvolvido um novo sistema de solicitações de 

viagens integrado ao sistema Exchange Microsoft,  

que permite, além do controle de solicitação de 

viagens, a integração dos registros das mesmas 

com a agenda dos colaboradores da organização.

SISTEMA DE REQUISIÇÃO 

DE COMPRAS E SERVIÇOS

Lançado em janeiro de 2017, este sistema se des-

taca por sua tecnologia somada à usabilidade, me-

lhor fluxo de aprovações e controle sobre todas as 

aquisições.

O Fórum dos Profissionais de TI do Sistema Ocepar reuniu 
54 profissionais de cooperativas do Paraná e representantes da 
OCB/DF e OCB/MS, no início de outubro, em Curitiba. 
No final do evento, foi apresentado o Censo TI 2017
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15. COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO E CONTROLE

O objetivo da Coordenadoria de Planejamento e 

Controle é acompanhar e apoiar a execução do 

Planejamento Estratégico e do Plano de Metas, 

auxiliando, portanto, a Ocepar, com mecanismos 

de controles internos, na adoção de boas práticas 

e modelos de gestão. 

As principais atividades desenvolvidas no decorrer 

do ano foram:

Implantação da metodologia de Gestão Estratégica  

Orientada a Resultados (GEOR), com inserção 

dos projetos no Sistema de Gestão Estratégica  

Orientada a Resultados (SIGEOR); 

Os projetos do PRC 100 passaram a ser inseridos no 

SIGEOR, de acordo com as premissas definidas pe-

las cooperativas, em conjunto com a consultoria ex-

terna encarregada de conduzir os trabalhos do pla-

nejamento, adequando-os à metodologia da GEOR;

Foi dado início à gestão de processos na Ocepar, 

com a identificação e priorização dos mesmos. 

Como se trata da implantação de um sistema de 

gerenciamento e controle, o próximo passo será o 

mapeamento dos processos.

Foram desenvolvidas atividades para revisão do 

Plano de Metas do Ocepar, de forma a se buscar 

a substituição de atividades por resultados, tendo 

sido aperfeiçoado o sistema de acompanhamento 

e execução das metas planejadas. 

16. EVENTOS INSTITUCIONAIS 

ASSEMBLEIA GERAL

A prestação de contas do exercício 2016 da en-

tidade foi aprovada por unanimidade pelos 90 

representantes de 62 cooperativas que participa-

ram da Assembleia Geral Ordinária (AGO), realiza-

da no dia 4 de abril. Também foram aprovados o  

Orçamento e o Plano de Ação para 2017. Ainda 

durante a AGO foram apresentados os 12 ante-

projetos do PRC 100, estabelecidos pelos comitês  

técnicos especializados de representantes do  

Sistema Ocepar e das cooperativas, definindo as 

estratégias para atingir os objetivos do planeja-

mento estratégico do cooperativismo paranaense.

Durante a Assembleia Geral Ordinária, 90 representantes 
de 62 cooperativas aprovaram, por unanimidade, a prestação 
de contas do exercício de 2017 da entidade
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Também durante o evento foram ressaltadas  

as conquistas do Sistema Ocepar, o trabalho  

desenvolvido na área de recursos humanos  

e os avanços obtidos no Executivo e Legislati-

vo federal e estadual. A realização da AGO é ato  

previsto no Estatuto Social que determina que os 

dirigentes das cooperativas têm de se reunir uma 

vez por ano com o intuito de deliberar sobre o Re-

latório da Diretoria, Balanço Patrimonial, demons-

trações dos resultados, pareceres do Conselho 

Fiscal e da Auditoria Externa, bem como a apro-

vação do Orçamento e do Plano de Ação para o 

próximo ano.  

REUNIÕES DA DIRETORIA

A Diretoria da Ocepar se reuniu 11 vezes durante o 

ano para deliberar sobre variada pauta voltada ao 

cooperativismo, como ações desenvolvidas junto 

aos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, na 

esfera federal e estadual, bem como a avaliação 

da implantação do PRC 100 e da execução do 

Plano de Ação aprovado pela Assembleia Geral. 

Em algumas das reuniões, na condição de con-

vidados, houve a participação de autoridades e 

representantes de agentes financeiros. 

REUNIÕES DO CONSELHO FISCAL 

Em 2017, os conselheiros fiscais reuniram-se quatro 

vezes. Desenvolveram seus trabalhos de fiscaliza-

ção das finanças e do patrimônio, analisando crite-

riosamente o plano financeiro e acompanhando sua 

execução, emitindo parecer no final do ano, que fo-

ram submetidos à apreciação da Assembleia Geral.

DIRETORIA EXECUTIVA

A Diretoria Executiva, composta pelo presidente 

e três superintendentes, um para cada entidade 

que compõe o Sistema Ocepar – Fecoopar, Ocepar  

e Sescoop/PR –, desenvolveu suas atividades 

procurando modernizar o processo de gestão, 

dando maior especificidade para suas ações, 

aperfeiçoando o atendimento às cooperativas. Os 

superintendentes são: da Fecoopar, Nelson Costa;  

da Ocepar, Robson Leandro Mafioletti, e do  

Sescoop/PR, Leonardo Boesche.

REGISTRO DE COOPERATIVAS 

No final de 2017, a Ocepar possuía 220 coopera-

tivas registradas de 10 ramos do cooperativismo. 

Elas são responsáveis por 18% de toda a riqueza 

gerada no Paraná e participam também com 58% 

da produção agropecuária do estado. Quase 30% 

da população paranaense está envolvida com o 

cooperativismo.

220
Cooperativas

PRINCIPAIS NÚMEROS DO 
COOPERATIVISMO DO PARANÁ

1,51 
milhão

de cooperados

58%
da produção 

agropecuária do 
Paraná

18%
do Produto 

Interno Bruto

Faturamento 

em 2017 de

R$ 70,6 
bilhões



54

Relatório de Atividades e Prestação de Contas 2017      Plano de Ação para 2018

17. DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 (EM REAIS)

 ATIVO   2017 2016
 CIRCULANTE   24.512.238,96 21.112.896,20

 Caixa e equivalentes de caixa  38.124,13 37.258,35
 Caixa   2.404,96 5.821,99
 Bancos conta movimento   35.719,17 31.436,36

 Direitos realizáveis NOTA 4 147.860,91 163.698,96
 Direitos Realizáveis   147.860,91 117.133,26
 Créditos de terceiros   0,00 46.565,70
 
 Ativo financeiro   24.320.088,58 20.904.580,03
 Aplicações Financeiras  NOTA 5 24.320.088,58 20.904.580,03

 Despesas antecipadas  NOTA 6 6.165,34 7.358,86
   
 NÃO CIRCULANTE   9.570.953,69 9.586.772,03
 
 Créditos e Valores  83.232,91 99.690,42  
 Aplicações Financeiras L/P  83.232,91 99.690,42
    
 Investimentos  NOTA 7 98.685,38 68.222,89
 Ações e Participações   98.685,38 68.222,89

 Imobilizado   9.336.282,17 9.337.208,68

 Intangível   52.753,23 81.650,04
     
 ATIVO TOTAL   34.083.192,65 30.699.668,23

 PASSIVO   2017 2016

 CIRCULANTE   1.593.957,81 1.361.518,50
 Contas a pagar  NOTA 8 336.467,14 174.504,80
 Obrigações sociais   152.723,03 140.339,51  
 Consignações a recolher   137.821,78 118.884,21
 Provisões de pessoal e encargos   966.945,86 927.789,98
     
 PATRIMÔNIO LÍQUIDO   32.489.234,84 29.338.149,73
 Patrimônio social   23.073.173,46 19.679.474,51
 Reserva de capital    1.626.858,97 1.626.858,97
 Ajuste de avaliação patrimonial   4.547.195,10 4.638.117,30
 Superavit do exercício   3.242.007,31 3.393.698,95
     
 PASSIVO TOTAL   34.083.192,65 30.699.668,23

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis

SINDICATO E ORGANIZAÇÃO DAS COOPERATIVAS DO ESTADO DO PARANÁ - OCEPAR 
CNPJ 75.038.513/0001-90
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DEMONSTRAÇÃO DE SUPERAVIT OU DEFICIT EM 31 DE DEZEMBRO (EM REAIS)

     2017 2016
 RECEITAS   9.688.500,49 9.088.359,82
 Contribuição Cooperativista   5.266.775,79 4.540.749,26
 Contribuição Autogestão   4.340.611,88 3.783.957,71
 (-) Reversão sindical  -752.400,00 -
 Contribuição Sindical  750.941,11 693.260,84
 Receitas de manutenção   82.571,71 70.392,01
         
 DESPESAS   9.107.434,42 8.711.385,22
 Pessoal e encargos       6.464.594,05              7.022.631,55 
 Gastos gerais          743.961,26                 646.808,08 
 Despesas com viagens          495.022,92                 395.208,14 
 Serviços de terceiros          465.772,22                 385.868,22 
 Programa de Autogestão          427.000,00                            -   
 Divulgação do cooperativismo          361.889,24                 190.559,07 
 (-) Reembolso de despesas        (260.668,33)               (232.804,69)
 Manutenção de bens           150.215,66                   87.251,04 
 Ações de marketing          137.940,00                 105.000,00 
 Comunicação            79.843,60                   77.470,16 
 Impostos e Taxas            39.944,64                   31.726,22 
 Tributárias e contribuições sociais              1.919,16                    1.667,43 

         
 OUTRAS RECEITAS/DESPESAS    401.424,95 345.315,43
 Resultados não Operacionais NOTA 10 401.424,95 345.315,43
         
 RESULTADO ANTES DO FINANCEIRO        982.491,02               722.290,03    
        
 RESULTADO FINANCEIRO    2.259.516,29 2.671.408,92

 SUPERAVIT DO EXERCÍCIO   3.242.007,31 3.393.698,95

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DOS BENS DO ATIVO

 Grupos Saldo Inicial   Inclusões   Baixas  Saldo Final  
  31.12.2016   31.12.2017
 INVESTIMENTOS 68.222,89 30.462,49 - 98.685,38 
 Quotas de Capital 58.057,09        26.185,39 - 84.242,48 
 Ações em Telecomunicações 10.165,80 4.277,10 - 14.442,90
 
 IMOBILIZADO 9.337.208,68 1.311.259,53 1.312.186,04  9.336.282,17
 Edificações  4.989.214,40 - - 4.989.214,40
 Terrenos 3.442.785,60 - - 3.442.785,60
 Máquinas e Equipamentos 466.362,79 5.656,36 - 472.019,15
 Mobiliário 327.178,06 15.061,92 30,00 342.209,98
 Equipamentos de Informática 592.644,68 105.215,36 35.218,00 662.642,04
 Veículos 329.812,04 115.000,00 82.800,00 362.012,04
 Equipamentos de Comunicação 78.571,08 - - 78.571,08
 (-) Depreciação Acumulada (889.359,97) 1.070.325,89 1.194.138,04   (1.013.172,12) 
 
 INTANGÍVEL 81.650,04 1.046.012,22 1.074.909,03 52.753,23
 Bens Intangíveis 152.737,38 5.747,91 -    158.485,29
 (-) Amortização Acumulada (71.087,34) 1.040.264,31 1.074.909,03      (105.732,06)
 TOTAL 9.487.081,61 2.387.734,24 2.387.095,07 9.487.720,78

SINDICATO E ORGANIZAÇÃO DAS COOPERATIVAS DO ESTADO DO PARANÁ - OCEPAR 
CNPJ 75.038.513/0001-90

SINDICATO E ORGANIZAÇÃO DAS COOPERATIVAS DO ESTADO DO PARANÁ - OCEPAR 
CNPJ 75.038.513/0001-90
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DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL

    RESERVA  AJUSTE DE RESERVA AJUSTE DE   
  PATRIMÔNIO DE  AVALIAÇÃO DE  EXERCÍCIOS  PATRIMÔNIO
 MOVIMENTAÇÃO SOCIAL REAVALIAÇÃO  PATRIMONIAL CAPITAL  ANTERIORES SUPERAVIT SOCIAL

 SALDO EM 31/12/2014 11.954.361,81 - 4.819.961,70 1.626.858,97 - 3.878.178,12 22.279.360,60

 Superavit do exercício anterior 3.878.178,12     (3.878.178,12) -

 Superavit do exercício corrente      3.846.934,58 3.846.934,58

 Depreciações s/ Imóveis   (90.922,20)    (90.922,20) 

Ajuste de exercícios anteriores        -

 SALDO EM 31/12/2015 15.832.539,93 - 4.729.039,50 1.626.858,97 - 3.846.934,58 26.035.372,98

 Superavit do exercício anterior 3.846.934,58     (3.846.934,58) -

 Superavit do exercício corrente      3.393.698,95 3.393.698,95

 Depreciações s/ Imóveis   (90.922,20)    (90.922,20)

 Ajuste de exercícios anteriores       -

 SALDO EM 31/12/2016 19.679.474,51 - 4.638.117,30 1.626.858,97 - 3.393.698,95 29.338.149,73

 Superavit do exercício anterior 3.393.698,95     (3.393.698,95) -

 Superavit do exercício corrente      3.242.007,31 3.242.007,31

 Depreciações s/ Imóveis   (90.922,20)    (90.922,20)

 Ajuste de exercícios anteriores       -

 SALDO EM 31/12/2017 23.073.173,46 - 4.547.195,10 1.626.858,97 - 3.393.698,95 29.247.227,53

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA (EM REAIS)

 ATIVIDADES  2017 2016

 FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS   

 Recebimentos  10.089.925,44 9.433.675,25

 Pagamentos a fornecedores e empregados  (6.787.125,86) (5.871.656,62)

 Caixa líquido proveniente das atividades operacionais  3.302.799,58 3.562.018,63

 FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO  

 Compra de ativo imobilizado  (116.360,22) (241.632,44)

 Recebido pela Venda de Imobilizado  - -

 Dividendos recebidos  26.185,29 5.298,23

  Caixa líquido usado nas atividades de investimento  (90.174,93) (236.334,21)

 FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO  

 Recebido por empréstimo a longo prazo  - -

 Pagamento de passivo  - -

 Caixa líquido usado nas atividades de financiamento  - -

 AUMENTO LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA  3.416.374,33 3.325.684,42

 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO PERÍODO  20.941.838,38 17.616.153,96

 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA AO FIM DO PERÍODO  24.358.212,71 20.941.838,38

 VARIAÇÃO DAS CONTAS CAIXA/BANCOS/EQUIVALENTES  3.416.374,33 3.325.684,42

SINDICATO E ORGANIZAÇÃO DAS COOPERATIVAS DO ESTADO DO PARANÁ - OCEPAR - CNPJ 75.038.513/0001-90

SINDICATO E ORGANIZAÇÃO DAS COOPERATIVAS DO ESTADO DO PARANÁ - OCEPAR 
CNPJ 75.038.513/0001-90
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NOTAS EXPLICATIVAS SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE 31/12/2017

NOTA 1 – CONTEXTO OPERACIONAL

O Sindicato e Organização das Cooperativas do 

Estado do Paraná - Ocepar, entidade de represen-

tação do cooperativismo, conforme art. 105 da Lei 

5.764/71, sociedade simples, sem fins lucrativos, 

constituído em 02/04/1971 e vinculado à OCB - 

Organização das Cooperativas Brasileiras, tem 

como objeto social representar e defender os inte-

resses do cooperativismo paranaense, exercendo 

atividades de representação e de apoio ao desen-

volvimento das sociedades cooperativas.  

NOTA 2 – ELABORAÇÃO E 

APRESENTAÇÃO DAS 

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

As demonstrações contábeis da Ocepar levanta-

das em 31 de dezembro de 2017 comparativas 

com 2016 estão de acordo com as práticas con-

tábeis adotadas no Brasil, emitidas pelo Conselho 

Federal de Contabilidade – CFC, com observância 

também aos pronunciamentos contábeis em vigor 

e legislação aplicável.

NOTA 3 – PRINCIPAIS 

PRÁTICAS CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis estão de acordo com 

os Princípios de Contabilidade, obedecidas às dis-

posições das Normas Brasileiras de Contabilidade, 

as alterações promovidas na Lei nº 6.404/76, ins-

tituídas pela Lei 11.638/2007, Lei 11.941/2009, e 

Resolução CFC - Conselho Federal de Contabilida-

de nº 1409/12 que aprovou a ITG 2002 - Entidades 

Sindicais e Associações de Classe.

a) Regimes de escrituração

 As receitas são reconhecidas no resultado 

quando do efetivo recebimento, e as despesas 

são reconhecidas pelo regime de competência.   

b) Estimativas contábeis

 SSão reconhecidas na contabilidade quando 

da sua realização, do recebimento e/ou paga-

mento.

c) Aplicações financeiras

 São registradas pelo montante dos investimen-

tos acrescidos dos rendimentos proporcionais 

líquidos auferidos até a data do balanço.  

d) Depreciação e amortização

 A depreciação ou amortização dos bens do 

Imobilizado estão computadas aos bens ad-

quiridos a partir de 01/01/2010, os bens tangí-

veis e intangíveis não estão registrados por um 

valor maior que o da sua realização, seja pela 

venda ou pelo uso, o valor atual dos Ativos 

relevantes imobilizados e intangíveis possuem 

evidências de seu valor recuperável.

e) Receitas de contribuições e manutenção

 Provenientes da Contribuição Cooperativista 

conforme a Lei nº 5764/71, da Contribuição de 

Autogestão e da Contribuição Sindical Patronal 

dos vários ramos do cooperativismo parana-

ense, e outras receitas com taxas e recupera-

ções de despesas.

NOTA 4 – DIREITOS REALIZÁVEIS

Registram-se em direitos realizáveis os contratos 

de gestão com Sescoop e Fecoopar, os adianta-

mentos concedidos aos funcionários.

  DIREITOS REALIZÁVEIS  2017 2016

 Adiantamentos a funcionários  147.660,91 117.133,26  

 Crédito de terceiros   - 46.565,70

 TOTAL  147.660,91 163.698,96

SINDICATO E ORGANIZAÇÃO DAS COOPERATIVAS DO ESTADO DO PARANÁ - OCEPAR 
CNPJ 75.038.513/0001-90
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NOTA 5 – ATIVO FINANCEIRO
Refere-se à aplicações financeiras nas instituições 
Banco do Brasil, Sicoob, Uniprime e Sicredi.

NOTA 6 – DESPESAS ANTECIPADAS
Registram-se em despesas antecipadas os valores 
com seguros de bens e assinaturas de periódicos

 GRUPOS SALDO INICIAL   INCLUSÕES   BAIXAS  SALDO FINAL  
  31.12.2016   31.12.2017
 INVESTIMENTOS 68.222,89 30.462,49 - 98.685,38
 Quotas de Capital 58.057,09          26.185,39 - 84.242,48
 Ações em Telecomunicações 10.165,80 4.277,10 - 14.442,90
    
 IMOBILIZADO 9.337.208,68 1.311.259,53 1.312.186,04 9.336.282,17
 Edificações  4.989.214,40 - - 4.989.214,40
 Terrenos 3.442.785,60 - - 3.442.785,60
 Máquinas e Equipamentos 466.362,79 5.656,36 - 472.019,15
 Mobiliário 327.178,06 15.061,92 30,00 342.209,98
 Equipamentos de Informática 592.644,68 105.215,36 35.218,00 662.642,04
 Veículos 329.812,04 115.000,00 82.800,00 362.012,04
 Equipamentos de Comunicação 78.571,08 - - 78.571,08
 (-) Depreciação Acumulada (889.359,97) 1.070.325,89 1.194.138,04 (1.013.172,12)
    
 INTANGÍVEL 81.650,04 1.046.012,22 1.074.909,03 52.753,23
 Bens Intangíveis 152.737,38 5.747,91 -             158.485,29
 (-) Amortização Acumulada (71.087,34) 1.040.264,31 1.074.909,03 (105.732,06)          

 TOTAL      9.487.081,61 2.387.734,24 2.387.095,07 9.487.720,78

NOTA 8 – CONTAS A PAGAR
O grupo contas a pagar é composto por R$ 
9.356,47 a recolher em favor da OCB referen-
te a contribuições recebidas em 12/2017, R$ 
130.404,67 de fornecedores diversos, referente a 
produtos e serviços de dezembro de 2017 a serem 
pagos em janeiro de 2018, R$ 168.255,00 refe-
rentes a contrato/convênios celebrados em 2017 a 
serem pagos em 2018 e R$28.450,99 referente a 
obrigação trabalhista a pagar em 2018, perfazendo 
um total de R$ 336.467,14.

NOTA 9 – CONTINGÊNCIAS PASSIVAS
Até a data deste balanço não há contra a entidade 
contingências passivas de natureza fiscal, tributá-
ria ou trabalhista a serem registradas.

NOTA 10 – OUTRAS RECEITAS/DESPESAS 
Conforme dispõe a alteração do art. 187, inciso IV 
da Lei 6.404/76, demonstram-se neste grupo as 
receitas e despesas que não provém das ativida-
des gerais da entidade, as Receitas compreendem 
a receita originária pela venda de bens do ativo 
imobilizado no valor de R$ 45.000,00; receita ori-
ginária em participação de quotas de Capital no va-
lor de R$ 26.185,39; reembolso referente aluguel 

repassado via contrato de gestão pelo Sescoop/PR 
no valor de R$ 316.525,00 e pela Fecoopar no va-
lor de R$ 8.800,00; Receitas diversas no valor de 
R$ 4.914,56; perfazendo um total do grupo Outras 
Receitas/Despesas de R$ 401.424,95.

NOTA 11 – SEGUROS CONTRATADOS
A entidade é detentora de contratos de seguros 
com cobertura que abrangem os seguintes itens: 
1) seguro empresarial contra os riscos de incêndio, 
queda de raio, explosão, implosão acidental, fuma-
ça, queda de aeronave, danos elétricos, quebra 
de vidros, roubo/furto de bens; 2) seguros para os 
veículos da frota com cobertura contra os riscos 
de incêndio, colisão e roubo, danos materiais e 
corporais, assegurados pelo valor de mercado; 3) 
seguro de vida em grupo dos funcionários com co-
bertura em casos de morte, invalidez total/parcial e 
assistência a funeral.

NOTA 12 – EVENTOS SUBSEQUENTES
Em 31 de dezembro de 2017 até a data de realiza-
ção da auditoria, não ocorreram quaisquer even-
tos que pudessem alterar de forma significativa a 
situação patrimonial, econômica e financeira nas 
demonstrações contábeis apresentadas.

Curitiba, 31 de dezembro de 2017.

José Roberto Ricken  
Presidente

Robson Leandro Mafioletti               
Superintendente 

Mauricio Carlos Roesner
Contador- CRC PR 030808/O-9                         

NOTA 7 – INVESTIMENTOS, 
IMOBILIZADO E INTANGÍVEL 
Em Investimentos constam cotas de ações em 
telecomunicações de propriedade da entidade e 
quotas de capital social em cooperativas de cré-
dito nas quais a entidade possui movimentações 
bancárias.
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RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES 

SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Ilmos. Srs. 
Membros da Diretoria e do Conselho Fiscal da
OCEPAR - Sindicato e Organização das 
Cooperativas do Estado do Paraná
Curitiba - Paraná

OPINIÃO
Examinamos as demonstrações contábeis da  
OCEPAR - Sindicato e Organização das Coopera-
tivas do Estado do Paraná, que compreendem o 
balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2017 e 
as respectivas demonstrações de superavit ou defi-
cit, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos 
de caixa para o exercício findo nessa data, bem 
como as correspondentes notas explicativas, in-
cluindo o resumo das principais políticas contábeis.

Em nossa opinião, as demonstrações contábeis 
acima referidas apresentam adequadamente, em 
todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial 
e financeira da OCEPAR - Sindicato e Organização 
das Cooperativas do Estado do Paraná, em 31 de 
dezembro de 2017, o desempenho de suas ope-
rações e os seus fluxos de caixa para o exercício 
findo nessa data, de acordo com as práticas contá-
beis adotadas no Brasil.

BASE PARA OPINIÃO
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as 
normas brasileiras e internacionais de auditoria. 
Nossas responsabilidades, em conformidade com 
tais normas, estão descritas na seção a seguir inti-
tulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria 
das demonstrações contábeis”. Somos indepen-
dentes em relação a Entidade de acordo com os 
princípios éticos relevantes previstos no Código 
de Ética Profissional do Contador e nas normas 
Profissionais emitidas pelo Conselho Federal de 
Contabilidade – CFC e cumprimos com as demais 
responsabilidades éticas de acordo com essas 
normas. Acreditamos que a evidência de auditoria 
obtida é suficiente e apropriada para fundamentar 
nossa opinião.

RESPONSABILIDADES DA ADMINISTRAÇÃO 
E DA GOVERNANÇA PELAS 
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
A administração é responsável pela elaboração e 
adequada apresentação das demonstrações con-
tábeis de acordo com as práticas contábeis ado-
tadas no Brasil e pelos controles internos que ela 
determinou como necessários para permitir a ela-
boração de demonstrações contábeis livres de dis-

torção relevante, independentemente se causada 
por fraude ou erro.

Na elaboração das demonstrações contábeis, a 
administração é responsável pela avaliação da ca-
pacidade de a Entidade continuar operando, divul-
gando, quando aplicável, os assuntos relacionados 
com a sua continuidade operacional e o uso dessa 
base contábil na elaboração das demonstrações 
contábeis a não ser que a administração pretenda 
liquidar a Entidade ou cessar suas operações, ou 
não tenha nenhuma alternativa realista para evitar 
o encerramento das operações.

Os responsáveis pela governança da Cooperativa 
são aqueles com responsabilidade pela supervisão 
do processo de elaboração das demonstrações 
contábeis.

RESPONSABILIDADES DO AUDITOR 
PELA AUDITORIA DAS 
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 
Nossos objetivos são obter segurança razoável de 
que as demonstrações contábeis, tomadas em 
conjunto, estão livres de distorção relevante, inde-
pendentemente se causada por fraude ou erro, e 
emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. 
Segurança razoável é um alto nível de segurança, 
mas não uma garantia de que a auditoria realizada 
de acordo com as normas brasileiras e internacio-
nais de auditoria sempre detectam as eventuais 
distorções relevantes existentes. As distorções po-
dem ser decorrentes de fraude ou erro e são con-
sideradas relevantes quando, individualmente ou 
em conjunto, possam influenciar, dentro de uma 
perspectiva razoável, as decisões econômicas dos 
usuários tomadas com base nas referidas demons-
trações contábeis.

Como parte de uma auditoria realizada de acordo 
com as normas brasileiras e internacionais de au-
ditoria, exercemos julgamento profissional e man-
temos ceticismo profissional ao longo da auditoria. 
Além disso:

• Comunicamo-nos com os responsáveis pela go-
vernança a respeito, entre outros aspectos, do 
alcance planejado, da época da Auditoria e das 
constatações significativas de auditoria, inclusive 
as eventuais deficiências significativas nos con-
troles internos que identificamos durante nossos 
trabalhos.
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PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os membros do Conselho Fiscal do Sindicato 
e Organização das Cooperativas do Estado do  
Paraná – Ocepar, tendo examinado o Balanço Pa-

trimonial em conjunto com as suas Notas Explica-

tivas, Demonstração de Fluxo de Caixa, Demons-

tração de Superavit ou Deficit, e Demonstração 

das Mutações do Patrimônio Social do exercício 

findo em 31 de dezembro de 2017, considerando 

também as reuniões realizadas e de acordo com 

o relatório da auditoria externa, opinam favoravel-

mente pela aprovação das contas desse exercício 

pela Assembleia Geral Ordinária. 

Curitiba, 2 de março de 2018.

ALOISIO DA SILVA
Contador Responsável 

CRC-PR Nº 026.526/0-4

CSS Auditores Independentes
CRC – PR Nº 005689/O-5

OCB Nº 732
CVM Nº 10898

Cascavel (PR), 16 de fevereiro de 2.018.

• Identificamos e avaliamos os riscos de distorção 
relevante nas demonstrações contábeis, inde-
pendentemente de causada por fraude ou erro, 
planejamos e executamos procedimentos de 
auditoria em resposta a tais riscos, bem como 
obtemos evidência de auditoria apropriada e su-
ficiente para fundamentar nossa opinião. O risco 
de não detecção de distorção relevante resul-
tante de fraude é maior do que o proveniente 
de erro, já que a fraude pode envolver o ato de 
burlar os controles internos, conluio, falsificação, 
omissão ou representações falsas intencionais.

• Obtemos entendimento dos controles internos 
relevantes para a auditoria para planejarmos 
procedimentos de auditoria apropriados às cir-
cunstâncias, mas não com o objetivo de expres-
sarmos opinião sobre a eficácia dos controles 
internos da Cooperativa.

• Avaliamos a adequação das políticas contábeis 
utilizadas e a razoabilidade das estimativas con-
tábeis e respectivas divulgações feitas pela admi-
nistração.

• Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o 
conteúdo das demonstrações contábeis, inclu-
sive as divulgações e se as demonstrações con-
tábeis representam as correspondentes transa-
ções e os eventos de maneira compatível com o 
objetivo de apresentação adequada.

• Concluímos sobre a adequação do uso, pela Ad-
ministração, da base contábil de continuidade 
operacional e, com base nas evidências de au-
ditoria obtidas, se existe incerteza relevante em 
relação a eventos ou circunstâncias que possa 
causar dúvida significativa em relação à capaci-
dade de continuidade operacional da Entidade. 
Se concluirmos que existe incerteza relevante, 
devemos chamar atenção em nosso relatório 
de auditoria para as respectivas divulgações nas 
demonstrações contábeis ou incluir modificação 
em nossa opinião, se as divulgações forem ina-
dequadas. Nossas conclusões estão fundamen-
tadas nas evidências de auditoria obtidas até 
a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou 
condições futuras podem levar a Entidade a não 
mais se manter em continuidade operacional.

Urbano Inácio Frey  
Titular 

Jose Rubens Rodrigues dos Santos                 
Titular

Tacito Octaviano Barduzzi Jr
Titular
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 1. RECEITAS VALOR PROPOSTO 

 Contribuição Cooperativista 5.550.000

 Contribuição Autogestão 4.551.000

 Contribuição Sindical 802.500

 (-) Reversão Sindical                        (802.500)

 Receitas de manutenção 70.000

 Receitas financeiras 2.300.000

 Outras receitas 415.000

 SUBTOTAL R$  12.886.000   

  

 2. DESPESAS VALOR PROPOSTO 

 Pessoal e Encargos 7.350.000

 Programa Desenvolvimento Cooperativista 2.250.000

 Serviços de terceiros 400.000

 Ações de marketing 150.000

 Despesas com viagens 550.000

 Divulgação do cooperativismo 400.000

 Gastos gerais 770.000

 (-)Reembolso de despesas                   (270.000)

 Impostos e taxas 40.000

 Despesas tributárias  2.000

 Telefonia e Internet 85.000

 Manutenção de bens 150.000

 Outras despesas 20.000

 SUBTOTAL  R$  11.897.000 

 SUPERAVIT  R$  989.000 

 INVESTIMENTOS VALOR PROPOSTO 

 Equipamentos de Informática 200.000

 Máquinas e Equipamentos 60.000

 Mobiliário 30.000

 Obras em andamento 200.000

 TOTAL  R$ 490.000 

18. PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA PARA 2018
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O Sescoop viabiliza a operacionalização do monitoramento e 

controle das cooperativas, bem como da formação e desenvolvimento 

profissional e da promoção social dos trabalhadores, dos cooperados 

e de seus familiares
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19. PERFIL INSTITUCIONAL

O Sescoop - Serviço Nacional de Aprendizagem do 

Cooperativismo, criado pela Medida Provisória nº 

1.715, em 3 de setembro de 1998, e regulamen-

tado pelo Decreto nº 3.017, de 6 de abril de 1999, 

tem o perfil de entidade civil de direito privado, sem 

fins lucrativos, constituída sob o regimento de ser-

viço social autônomo. Presidido pela Organização  

das Cooperativas Brasileiras (OCB), tem a respon-

sabilidade de organizar, administrar e executar o 

ensino de formação profissional e capacitação, o 

monitoramento de cooperativas e a promoção so-

cial de cooperados, funcionários e seus familiares. 

É composto por uma unidade nacional e por 27 

unidades estaduais. Cabe à unidade nacional a 

normatização do funcionamento por meio de re-

gimento 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. As unidades esta-

duais respondem pela coordenação e realização 

das atividades-fim, para consecução dos 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, recolhida 

por meio do INSS, na razão de 2,5% sobre o valor 

mensal da soma dos salários dos funcionários das 

cooperativas. Possui características de instituição 

paraestatal, desempenha serviços de interesse 

público, podendo receber incentivos do poder 

público. Está sujeito à legislação que institui a fis-

calização na administração pública e o julgamento 

de suas contas pelo Tribunal de Contas da União.

O Sescoop/PR é um órgão independente, descen-

tralizado pelo Conselho Nacional de Aprendiza-

gem do Cooperativismo, vinculado ao Sindicato e  

Organização das Cooperativas do Estado do  

Paraná (Ocepar), constituído em 21 de setembro 

de 1999. Possui regimento interno próprio, ar-

quivado no Registro de Títulos e Documentos de  

Pessoas Jurídicas, no 3º Ofício de Curitiba, averba-

do sob o nº 3.806/2. Sua responsabilidade é reali-

zar as atividades inerentes ao Serviço Nacional de 

Aprendizagem do Cooperativismo no Paraná.

O Sescoop viabiliza a operacionalização do mo-

nitoramento e controle das cooperativas, bem  

como da formação e desenvolvimento profissio-

nal e da promoção social dos trabalhadores, dos  

cooperados e de seus familiares. 

ÁREAS DE ATIVIDADES 

E RESPONSABILIDADES

A estrutura funcional do Sescoop/PR conta com 

uma Superintendência, uma Gerência, subdividida 

em quatro coordenações, e quatro coordenadorias.  

  SUPERINTENDÊNCIA

 Responsável pela coordenação das áreas-fim, 

gestão dos recursos financeiros e de pessoal, 

controle e execução do planejamento e pres-

tação de contas à Presidência, Conselho de 

Administração, Conselho Fiscal e órgãos de 

Controle.

  GERÊNCIA

 Em 2017, foram integradas as Gerências de 

Desenvolvimento Humano e a de Desenvolvi-

mento e Autogestão dando origem à Gerência 

de Desenvolvimento Cooperativo (Gecoop), 

que ficou responsável pelas atividades nas 

áreas de formação profissional e promoção 

social, pela realização de ações de orientação 

na constituição, avaliação, análise e acompa-
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nhamento do desempenho e estudos sobre 

viabilidade econômica de cooperativas. A ge-

rência foi dividida em quatro coordenações 

que atuam de forma integrada no desenvolvi-

mento de suas ações. 

  COORDENADORIAS

 Administrativa

 Controla a execução orçamentária, os recur-

sos humanos, faz a gestão do patrimônio e a 

prestação de contas junto aos órgãos de con-

trole da União e do Sescoop Nacional.

 Planejamento e controle

 Responsável pela coordenação da execução 

do planejamento.

 Tecnologia da Informação

 Responsável pelo planejamento, execução, 

monitoramento e controle das ações relacio-

nadas à infraestrutura e sistemas de Tecnolo-

gia da Informação. 

 Comunicação

 Desenvolve ações de divulgação das ativida-

des do cooperativismo paranaense, sendo res-

ponsável pelas publicações da entidade. 

  AUDITORIA INTERNA

 Realiza atividades de auditoria com o objetivo 

de assessorar a administração, com informa-

ções sobre o desempenho da gestão, subsi-

diando o processo e agregando valor ao geren-

ciamento da coisa pública.

ORGANIZAÇÃO INSTITUCIONAL 

  CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

 O Conselho Administrativo Estadual, gestão 

2015/2019, é composto pelos Conselheiros 

Titulares – Alfredo Lang, Wellington Ferreira, 

Luís Augusto Ribeiro e Luiz Roberto Baggio – 

e os Conselheiros Suplentes – Paulo Roberto 

Fernandes Faria, Frans Borg, Viviane Maria 

Carneiro de Mello e Karla Tadeu Duarte de  

Oliveira. O presidente é José Roberto Ricken. 

 Em 2017, o Conselho se reuniu seis vezes para 

analisar, entre outros assuntos, o plano de tra-

balho e orçamentário e suas reformulações, 

tais como relatórios de atividades, prestação 

de contas, balanço patrimonial e financeiro e 

relatório de gestão, aprovação de portarias e 

resoluções, nomeação de membros das co-

missões de licitação, avaliação, compras e 

seleção, bem como exame dos pareceres das 

auditorias.

  DIRETORIA EXECUTIVA

 Compõem a Diretoria Executiva o presidente e 

o superintendente, que são responsáveis por 

coordenar as atividades e a gestão dos recur-

sos financeiros e de pessoal, destacando-se o 

acompanhamento da execução do plano de 

metas, o plano de trabalho, orçamentário e 

suas reformulações e a revisão dos normati-

vos da instituição, desenvolvendo ações per-

manentes visando à melhoria da gestão de 

pessoas, com programas de qualificação do 

quadro de colaboradores, implementação de 

políticas de estímulo profissional e de remune-

ração.

  CONSELHO FISCAL

 O Conselho Fiscal, gestão 2015/2019, é com-

posto pelos Conselheiros Titulares – Rosélia 

Gomes da Silva, James Fernando de Morais 

e Marcos Antonio Trintinalha; Suplentes –  
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Katiuscia Karine Lange Nied, Luciano Ferreira 

Lopes e Iara Follador Thomaz. 

 O Conselho se reuniu seis vezes durante o ano 

para examinar as contas e respectivas notas 

explicativas, acompanhar a execução orça-

mentária, analisar os pareceres das auditorias 

interna e externa e avaliar os processos licita-

tórios e de compras, culminando na emissão 

de parecer no final do ano.

AÇÕES DE CONTROLE E 

COMISSÕES ESPECIALIZADAS

  AUDITORIAS 

 A Auditoria Externa, a cargo da Controlado-

ria Geral da União (CGU), órgão vinculado ao  

Tribunal de Contas da União (TCU), faz audito-

ria das contas e procedimentos administrativos 

do exercício. 

 A Auditoria Interna, realizada pelo auditor in-

terno do Sescoop/PR, visando assessorar a 

administração com informações sobre o de-

sempenho da gestão, subsidiando o processo 

e agregando valor ao gerenciamento da coisa 

pública, totalizou, no exercício de 2017, 928 

horas de trabalho, produzindo nove relató-

rios específicos na área operacional e ainda o 

RAINT/2015, o PAINT/2017 e no atendimento 

do artigo 13, item III da IN TCU nº 63/2010. 

 Emitiu parecer com manifestação sobre os 

controles internos administrativos, a regula-

ridade dos processos licitatórios, o gerencia-

mento da execução de convênios e ajustes, 

o cumprimento das recomendações da audi-

toria interna, do TCU, do Órgão de Controle 

Interno e das decisões e recomendações dos  

Conselhos Fiscal e de Administração.

  COMISSÃO DE LICITAÇÃO

 Promoveu licitações na modalidade “pregão 

presencial” para fornecimento de alimenta-

ção, produção de material gráfico, aquisição 

de veículos, serviços de fornecimento de pas-

sagens, locação de veículos e vales-refeição.  

  COMISSÃO DE SINDICÂNCIA

 Foi instaurada uma Comissão de Sindicância 

com a finalidade de avaliar procedimentos  

internos de Conselheiro. Ao todo foram realiza-

das quatro reuniões ordinárias, uma audiência 

preliminar e uma audiência de instrução.

  COMISSÃO DE AVALIAÇÃO 

 E DESEMPENHO

 Fez a avaliação do cumprimento das metas 

definidas no “Plano de Metas 2017”, emitindo 

relatório conclusivo.

  COMISSÃO DE INVENTÁRIO DE BENS

 Realizou o acompanhamento e controle dos 

bens, usuários responsáveis e estado de con-

servação.

  COMITÊ DE ANÁLISE DE PROJETOS

 Reuniu-se 48 vezes no ano para analisar e 

deliberar sobre 3.167 projetos. Estes projetos 

resultaram na realização de 8.299 eventos de 

formação, promoção social e capacitação para 

o público das cooperativas (colaboradores,  

cooperados, diretoria, entre outros e 92 bolsas 

de estudos para a equipe interna do Sistema 

Ocepar.

Comitê de 

Análise de 

Projetos se reúne 

sistematicamente 

para analisar 

e deliberar as 

solicitações feitas 

ao Sescooop/PR 
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É a área finalística do Sescoop/PR, responsável 

pelas atividades relativas à operacionalização do 

Programa de Autogestão das Cooperativas Brasi-

leiras.

O Programa possui três eixos: formação profissio-

nal cooperativista, promoção social e monitora-

mento das cooperativas.

Para cumprir com o seu papel, a Gecoop atua  

com programas e projetos direcionados a  

cada eixo e se divide em quatro coordenações: 

Profissionalização, Cooperativismo, Desempenho 

e Desenvolvimento.

PROFISSIONALIZAÇÃO

Executa programas e projetos direcionados ao aten-

dimento dos objetivos finalísticos do Sescoop/PR,  

que são estruturados para viabilizar a organização, 

administração e execução do ensino de formação 

profissional dos empregados de cooperativas,  

cooperados e de seus familiares.

COOPERATIVISMO

Voltada para a estruturação de processos edu-

cativos e participativos que buscam o desenvol-

vimento e a melhoria da qualidade de vida dos 

empregados, associados, familiares e comunidade 

em geral.

DESEMPENHO

Possui como foco a execução de ações que au-

20.  GERÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO COOPERATIVO

xiliam o desenvolvimento econômico e financeiro 

das cooperativas paranaenses.

DESENVOLVIMENTO

Atua de forma a promover a qualidade da gestão, 

credibilidade perante terceiros, transparência fren-

te ao quadro social e demais partes interessadas, 

principalmente, a garantia da continuidade da co- 

operativa, cumprindo seus objetivos socioeconômi-

cos, utilizando as ferramentas de governança e ges-

tão necessárias ao monitoramento da cooperativa.

As demais coordenações do Sescoop/PR, como a 

jurídica, tecnologia da informação, comunicação e 

administrativa atuam dando suporte às atividades 

da Gecoop. 

EVOLUÇÃO DO SESCOOP/PR

O Sescoop/PR utiliza indicadores qualitativos e 

quantitativos para monitorar e avaliar o desempe-

nho da gestão das cooperativas, acompanhar o 

alcance das metas, identificar os avanços e as me-

lhorias na qualidade dos serviços prestados e ne-

cessidade de correções e de mudanças de rumos. 

Contribuindo de forma decisiva para o desenvolvi-

mento e modernização do setor, nos últimos dez 

anos, os números revelam o impacto do Sescoop/PR  

no cooperativismo, ao investir mais de R$ 206 mi-

lhões em programas de capacitação e promoção 

social, com cerca de 1,5 milhão de participações 

em 52.318 eventos realizados. 

PARA CUMPRIR COM O SEU PAPEL, A GECOOP ATUA COM 
PROGRAMAS E PROJETOS DIRECIONADOS A CADA EIXO E 

SE DIVIDE EM QUATRO COORDENAÇÕES, QUE TRABALHAM 

DE FORMA INTEGRADA: PROFISSIONALIZAÇÃO, COOPERATIVISMO, 

DESEMPENHO E DESENVOLVIMENTO.
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EVOLUÇÃO DO Nº DE EVENTOS

Fonte: Sescoop/PR
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RECURSOS FINANCEIROS APLICADOS*

Fonte: Sescoop/PR
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*Em milhões de R$

Em 2017, foram realizados 8.212 eventos, com crescimento de 19,3% em relação a 2016.

Os beneficiários dessas ações foram  

cooperados, dirigentes, colaboradores e familiares, 

que tiveram acesso ao aprimoramento profissional, 

EVOLUÇÃO DO NÚMERO DE PARTICIPAÇÕES 

Fonte: Sescoop/PR
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por meio de cursos específicos, de pós-gradua-

ções, mestrados, fóruns e programas de promo-

ção social.
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EVOLUÇÃO DO NÚMERO DE HORAS-AULA

Fonte: Sescoop/PR
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Os investimentos realizados pelo Sescoop/PR  

na qualificação das pessoas e promoção social 

são fundamentais para a melhoria do processo  

de gestão e de prestação de serviços das  

O desafio do Sescoop/PR para os próximos anos é 

conseguir levar para as cooperativas as inovações 

que estão ocorrendo no mundo, preparar novas 

lideranças, colaboradores e cooperados, para que 

se tornem cada vez mais competitivas no merca-

do, mantendo suas características de sociedades 

de pessoas.

FORMAÇÃO PROFISSIONAL 
COOPERATIVISTA
Este eixo do Programa de Autogestão das  

Cooperativas Brasileiras possui atuação voltada à 

formação e capacitação dos recursos humanos 

da entidade executora, recursos humanos das  

cooperativas, dirigentes e cooperados. 

Vários instrumentos combinados são utilizados, se-

parando-os segundo sua natureza e necessidade 

de especialização profissional, a fim de garantir que 

o trabalho surta os efeitos que se deseja, com maior 

resultado e menor dispêndio financeiro possível.

  PROGRAMAS E PROJETOS

 Os programas e projetos finalísticos do  

cooperativas, além da melhoria na qualidade  

de vida do público-alvo. Com essa finalidade,  

em 2017 foram realizadas 107.517 horas- 

atividade.

Sescoop/PR são estruturados no sentido de 

viabilizar a organização, administração e exe-

cução da formação e capacitação profissional 

dos empregados de cooperativas, cooperados 

e de seus familiares. 

 Foram realizados em 2017, 6.392 eventos de 

formação profissional, contando com 149.428 

participações e investimento de R$ 31,8 mi-

lhões, voltados para profissionalização e des-

tinados a dirigentes, gestores, empregados e 

cooperados das cooperativas paranaenses.

  EDUCAÇÃO CORPORATIVA 

 O Sescoop/PR atua com educação corporati-

va, viabilizando treinamentos para os colabo-

radores, cursos técnicos e de nível superior 

– graduação e pós-graduação: especialização, 

mestrado e doutorado.

 A entidade não possui estrutura física para trei-

namentos, trabalhando em parceria com facul-

dades e universidades conveniadas, nacionais 

e internacionais, e com prestadores de serviços.
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FORMAÇÃO PROFISSIONAL COOPERATIVISTA - 2017

Fonte: Sescoop/PR

APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL

  Natureza Turmas Eventos Hora/Aula Participações Valor em R$ 

   57 207 10.571 5.426 2.126.806,64

APRENDIZAGEM PROFISSIONAL   101 668 18.200 17.181 2.471.182,16

CAPACITAÇÃO DA EQUIPE   11 22 396 311 200.631,90

GRADUAÇÃO TECNOLÓGICA   2 4 280 98 25.352,60

PÓS-GRADUAÇÃO  63 413 7.434 12.905 5.652.839,73

QUALIFICAÇÃO/
CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL   3.667 5.078 58.416 113.507 21.367.021,31

TOTAL ÁREA   3.901 6.392 95.297 149.428 31.843.834,34

 O objetivo do eixo de formação profissional co-

operativista é oferecer cursos específicos para 

seu público beneficiário, que são os emprega-

dos, associados e familiares e as lideranças co-

operativas. São cursos e treinamentos básicos 

visando à melhoria operacional da cooperativa 

e os mais complexos, que refletem as políticas, 

estratégias e objetivos empresariais das coo-

perativas.

 Os cursos e treinamentos têm o apoio finan-

ceiro do Sescoop/PR. A forma de trabalho e 

de organização destes cursos elimina alguns 

investimentos externos, reduzindo as despe-

sas operacionais da instituição e permitindo a 

aplicação do recurso de forma mais ágil e efi-

caz para a profissionalização do público-alvo 

nas cooperativas.

  PARCERIAS COM ENTIDADES 

 ESPECIALIZADAS

 O Sescoop/PR mantém parcerias com uni-

versidades e entidades especializadas, com o 

objetivo de levar para as cooperativas as me-

lhores opções de aprendizado para atender as 

demandas e a necessidade de modernização, 

aproveitando o conhecimento de instituições 

que possuem ampla experiência, programas e 

metodologias de ensino consagradas na for-

mação e capacitação de recursos humanos. 

  AGENTES DE DESENVOLVIMENTO 

 HUMANO E DE AUTOGESTÃO

 Nas cooperativas existem colaboradores de-

signados pelos presidentes para fazer a in-

terface com o Sescoop/PR, denominados 

de Agentes de Desenvolvimento Humano e 

de Desenvolvimento e Autogestão, que são 

os responsáveis por identificar as demandas 

por treinamentos, elaborar o plano anual de 

atividades e operacionalizar a realização dos 

eventos e prestação de contas, bem como o 

repasse de informações contábeis, financeiras 

e sociais ao Sescoop/PR, além de manter os 

dados societários atualizados. Esses profissio-

nais dão sustentabilidade ao trabalho desen-

volvido pela instituição e, em alinhamento com 

o planejamento estratégico da cooperativa, 

direcionam as necessidades de formação e 

capacitação.

 Identificando a necessidade de nova forma 

de atuação dos agentes, o Sescoop/PR en-

tende que, para obter os resultados esperados 
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O Encontro Estadual 

de Agentes das 

Cooperativas, 

realizado em julho, 

reuniu profissionais 

de cooperativas e 

do Sescoop/PR em 

Cornélio Procópio

e maior alinhamento entre o que é solicitado/

oferecido e o que a cooperativa realmente pre-

cisa, é necessário trabalhar com os agentes 

para que eles desenvolvam visão estratégica, 

sistêmica e orientada para resultado. 

 

 Em 2017 foi realizado o mapeamento do per-

fil atual de cerca de 200 agentes, analisando 

suas competências técnicas e comportamen-

tais, bem como o perfil atual em relação ao 

perfil requerido, identificando dessa forma as 

necessidades de desenvolvimento.

 Com início previsto para 2018, o Programa 

de Educação Continuada para Formação de 

Agentes tem por objetivo capacitar os profis-

sionais das cooperativas para os movimentos 

do cenário cooperativo no Brasil, preparando-

-os para acompanhar as constantes mudan-

ças nos cenários político, sócio e econômico 

e também os avanços tecnológicos das coope-

rativas onde atuam.

  ENCONTRO ESTADUAL DOS AGENTES 

 Cerca de 112 profissionais das cooperativas 

e do Sescoop/PR participaram do Encontro  

Estadual de Agentes, nos dias 20 e 21 de ju-

lho, em Cornélio Procópio/PR, quando tiveram 

a oportunidade de debater o papel dos agen-

tes como atores estratégicos e sua atuação na 

cooperativa e junto ao Sescoop. 

 Discutiram e contribuíram para a estrutura-

ção do Programa de Desenvolvimento de 

Agentes, conforme os requisitos do Comitê de  

Autogestão do PRC 100. Na oportunidade 
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Iniciado em 2013, o 

Mestrado Profissional 

em Gestão de 

Cooperativas da 

PUCPR já formou 

36 mestres. Estão 

em andamento a 

3ª e a 4ª turmas do 

curso, com mais 31 

mestrandos  

cada agente recebeu a devolutiva impressa do 

seu mapeamento de perfil.

  CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO 

 INDUSTRIAL

 Foram promovidos cursos de aperfeiçoamen-

to, com o objetivo de desenvolver competên-

cias técnicas e profissionais nos empregados 

das cooperativas, para aprimorar o desempe-

nho de suas atividades, segundo padrões de 

qualidade e produtividade. Formaram-se 460 

profissionais em 18 turmas.

 A preocupação com a educação profissio-

nalizante justifica-se, dentre outros fatores,  

pela necessidade de as cooperativas dispo-

rem de uma mão de obra flexível, capaz de 

adequar-se às constantes mudanças ocorridas 

que ocorrem no ambiente de trabalho. Para o 

Sescoop/PR, o investimento na qualificação 

dos trabalhadores é indispensável e busca su-

prir demanda por mão de obra qualificada e 

certificada.

  APRENDIZ COOPERATIVO

 O programa é desenvolvido em parceria  

com instituições de ensino, com dois obje-

tivos: atender a Lei nº 10.097, que deter- 

mina a contratação, na condição de apren- 

diz, de jovens na faixa etária de 14 a 24  

anos, e prepará-los para trabalhar nas coope-

rativas. 

 Oferecendo ao aprendiz uma formação inte-
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gral, tendo como princípio valores cooperati-

vistas, o programa insere o jovem no mercado 

de trabalho e representa a oportunidade do 

primeiro emprego.

 

 Além dos três cursos presenciais – Aprendi-

zagem em Serviços Administrativos no Coope-

rativismo, Aprendiz Cooperativo de Processos 

de Transformação na Indústria de Alimentos e 

Aprendiz em Serviços Operacionais de Super-

mercados –, o Sescoop/PR disponibiliza, em 

parceria com o Senac, o curso Aprendizagem 

em Comércio e Serviços, na modalidade a dis-

tância, em atendimento às demandas das uni-

dades afastadas dos centros urbanos ou onde 

não há estrutura para o desenvolvimento dos 

demais cursos. 

 Em 2017, o programa contemplou mais de 50 

cooperativas, com 82 turmas e participação 

de aproximadamente 2.000 jovens. E neste 

ano, o Sescoop/PR marcou o Dia do Aprendiz,  

comemorado em 24 de abril, com mensagem 

do presidente do Sistema Ocepar para apro-

ximar os jovens e motivá-los ainda mais na 

aprendizagem profissional. 

 Além disso, um concurso de fotos foi lançado 

para que os jovens transmitissem, por meio de 

uma imagem, o que significa para eles partici-

par desse programa. As melhores fotos foram 

publicadas na edição de dezembro/2017 da 

Revista Paraná Cooperativo.

  PÓS-GRADUAÇÃO

 O Sescoop/PR tem intensificado o apoio à rea-

lização de cursos de pós-graduação. O objeti-

vo é viabilizar a especialização em áreas espe-

cíficas de conhecimento, possibilitando que o 

resultado nas atividades desempenhadas em 

cada uma delas apresente melhoria e produti-

vidade contínuas. 

 Realizados em parceria com diversas universi-

dades e instituições de ensino, abrangem inú-

meras áreas com foco nos setores estratégicos 

de gestão. Inicialmente, as demandas iden-

tificadas e sugeridas pelas cooperativas são  

avaliadas pelo Sescoop/PR, em conjunto com 

as entidades parceiras, visando formatar  

cursos que se adequem à realidade de cada 

cooperativa. 

 As turmas são abertas nas regiões onde se con-

centram as demandas, facilitando o acesso dos 

participantes. Em 2017, havia 39 turmas de pós- 

graduação em andamento, totalizando 1.209 

alunos matriculados. Os cursos de pós- 

graduação e MBA são realizados por institui-

ções de ensino parceiras do Sescoop/PR, a 
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exemplo do ISAE/FGV, PUCPR, Universidade 

Positivo, UEM, Franklin Covey, entre outras. 

 Em 2017, foi realizada pesquisa com os egres-

sos dos cursos realizados em 2015 e 2016, 

apoiados pelo Sescoop. Foram obtidas 576 

respostas que apontaram que, para 95,34%, o 

apoio do Sescoop/PR foi fundamental na deci-

são de cursar a pós-graduação e que, em mais 

de 60% dos casos, os trabalhos desenvolvidos 

durante o curso foram implementados total ou 

parcialmente na cooperativa. Esse acompa-

nhamento dos egressos, sua inserção profis-

sional e sua satisfação com o curso, permitirá 

um alinhamento maior com as instituições de 

ensino parceiras dos programas.

  MESTRADO PROFISSIONAL 

 EM GESTÃO DE COOPERATIVAS

 O curso, oferecido pela Pontifícia Universidade 

Católica do Paraná (PUCPR), com o apoio do 

Sescoop/PR, é aprovado pela Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

(Capes), vinculada ao Ministério da Educação. 

As aulas da terceira turma tiveram início em 

março de 2017, com a participação de 21 

mestrandos, sendo que 14 deles contam com 

o apoio do Sescoop/PR. Para 2018, iniciou-

-se o processo seletivo para a formação da  

5ª turma.

 O objetivo do curso é preparar pessoas 

para atender ao processo de modernização 

das  cooperativas que, cada vez mais, exige  

profissionais qualificados em gestão. O pro-

grama contempla 24 créditos, com cinco dis-

ciplinas obrigatórias e três eletivas, mais uma 

dissertação.

 Em 2017, foi instituído, por meio da RN 48, 

o Programa de Apoio ao Desenvolvimento 

Profissional Cooperativo, com o objetivo de 

incentivar a constante qualificação técnico-

-profissional de cooperados, colaboradores 

e dirigentes de cooperativas paranaenses do 

Sistema Ocepar, por meio de cursos de pós-

-graduação stricto sensu (mestrado, doutora-

do e pós-doutorado).

  PROGRAMA DE CERTIFICAÇÃO 

 DE CONSELHEIROS COOPERATIVOS

 Tem o objetivo de aprimorar e desenvolver 

competências dos atuais e futuros  membros 

de Conselhos da cooperativa, preparando-os 

para exercer funções de liderança a partir de 

um programa que proporciona visão estra-

tégica, auxiliando na construção dos novos  

cenários cooperativos, fortalecendo conheci-

mentos sobre suas atribuições e responsabi-

lidades e pautados em três pilares: Estratégia, 

Liderança e Cooperativismo. O programa pos-

sui carga de 144 horas divididas em nove en-

contros modulares. Desde a sua criação, em 

2012, o programa capacitou mais de 1.670 

conselheiros, em 54 turmas.  Em 2017, tive-

ram andamento 27 turmas, totalizando 417 

participantes.

 A atuação de um Conselho revela a soma das 

competências dos conselheiros. Por isso, o 

processo de capacitação deve ser constante, 

para potencializar resultados e garantir o su-

cesso e a perenidade das cooperativas.

  PROGRAMA DE FORMAÇÃO 

 EM PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

 Em 2016, teve início o Programa de Formação 

em Planejamento Estratégico, como uma das 

ações estratégicas de desdobramento do PRC 

100. O projeto consiste em preparar os pro-

fissionais das cooperativas para implementar 

um modelo de gestão com foco em melhoria 

de resultado e aumento da competitividade. O 
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programa dá condições para que as coopera-

tivas desenvolvam seu ciclo de planejamento, 

considerando seus segmentos de negócio, 

com visão de curto, médio e longo prazo. O 

programa já atendeu a necessidade de 12 co-

operativas. Em 2017, oito cooperativas imple-

mentaram o ciclo de planejamento estratégico 

com o apoio do Sescoop.

  FÓRUNS ESPECIALIZADOS

 Os Fóruns Especializados foram criados com 

o intuito de reunir os profissionais das coope-

rativas em ambiente de discussão e, assim, 

aperfeiçoar seus conhecimentos em temas es-

pecíficos, no sentido de mantê-los atualizados 

e exercitar a cultura de cooperação, mediante 

a troca de experiências, adoção de procedi-

mentos comuns e, principalmente, prepará-los 

para serem líderes em suas áreas de atuação, 

compartilhando conhecimentos e possibilida-

des de crescimento dos profissionais e das 

cooperativas onde trabalham.

 Em 2017, foram realizados 15 fóruns, com 972 

participantes. 

  CONGRESSOS 

 O Sescoop/PR apoiou a participação das  

cooperativas em eventos de atualização na 

área de Recursos Humanos, proporcionando 

a renovação do conhecimento, identificação 

de tendências, metodologias e novidades 

em treinamento e desenvolvimento. O 43º  

Congresso Nacional sobre Gestão de  

Pessoas (CONARH), ocorrido em São Paulo, 

contou com a presença de 98 participantes 

das cooperativas. Outros 30 profissionais do 

setor estiveram presentes no 31º Congresso 

Brasileiro de Treinamento e Desenvolvimento 

(CBTD), realizado em Santos (SP).

  SHOW RURAL

 O Sescoop/PR promove a participação das 

cooperativas no Show Rural Coopavel, evento 

que contribui com o aprendizado dos produ-

tores rurais, apresentando o que há de melhor 

no agronegócio, com difusão de pesquisas, 

tecnologias, maquinários de última geração e 

atualização técnica, além de informações so-

bre o mercado do agronegócio. O Sescoop/PR  

apoiou a participação de 2.505 pessoas no 

evento, realizado de 6 a 10 de fevereiro, em 

Cascavel (PR).

  PROGRAMA INTERNO DE 

 CAPACITAÇÃO  DE GESTORES

 Visando ao desenvolvimento da equipe de 

gestores do Sistema Ocepar, consideran-

do todos os níveis de liderança, foi iniciado o 

mapeamento de competências, estabelecen-

do, por meio de uma metodologia, o perfil de  

cada gestor, que foi comparado ao perfil esperado 

para sua função, possibilitando identificar pon-

tos para serem desenvolvidos ou aprimorados.

 O trabalho foi composto por etapas, como infor-

mações gerais de preparação, composição dos 

perfis e a comparação com o perfil que o meio 

está exigindo, gráfico de composição dos perfis 

e sobreposição com o gráfico de perfil desejado 

pelo meio, análise do estilo de liderança compa-

rando com a exigência do meio, apresentação 

dos estilos e de suas características principais, 

reflexão sobre como aumentar ou diminuir o ín-

dice de cada estilo, incluindo identificação da 

forma de tomada de decisões.

 A partir deste trabalho, será oferecido um pro-

grama de capacitação para os gestores, inician-

do com um núcleo comum e com etapas de 

desenvolvimento individual, para as especifici-

dades identificadas.
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PROMOÇÃO SOCIAL
As atividades de promoção social são voltadas 

para a estruturação de processos educativos e par-

ticipativos, que buscam a integração e bem-estar 

dos trabalhadores, cooperados e seus familiares, 

promovendo ações para a melhoria da qualidade 

de vida, com atividades relacionadas à educação, 

saúde, lazer, meio ambiente, esportes, cultura e 

integração social do público-alvo. A fidelização dos 

cooperados também é um dos objetivos das ações 

de promoção social.

Em 2017, foram realizados 1.820 eventos de pro-

moção social em seus diversos temas, contando 

com mais de 60 mil participações.

  PROGRAMA COOPERJOVEM

 O Programa Cooperjovem tem por objetivo dis-

seminar a cultura da cooperação e é destinado 

a alunos do ensino fundamental. Desenvolvido 

em parceria com cooperativas e escolas, o 

programa trabalha com projetos educacionais 

cooperativos. 

 O Sescoop/PR, em parceria com a Central 

Sicredi PR/SP/RJ, realiza o Encontro Esta-

dual dos Programas Cooperjovem e A União 

Faz a Vida, que, em 2017, abordou o tema  

“Inovação e Criatividade: a fórmula para um 

novo aprendizado”. O evento, realizado em 

outubro, reuniu cerca de 800 educadores. 

 Atualmente, o Programa Cooperjovem  

conta com a parceria de 22 cooperativas,  

envolvendo 30.847 alunos, 1.845 profes- 

sores e 333 escolas de 87 municípios para-

naenses.

 

 No Encontro Estadual foi lançado o site  

(www.transformando.com.vc), reunindo arti-

gos de educação, que podem ser acessados 

por alunos e professores dos dois programas, 

a fim de divulgar cada vez mais o trabalho de 

educação cooperativa, cujo foco é a cultura da 

cooperação.

 A etapa estadual do Prêmio Nacional de  

Redação do Programa Cooperjovem foi reali-

zada nos dias 5 e 6 de abril de 2017, no Sesc 

Caiobá, com a participação de 179 pessoas, 

entre professores, coordenadores e alunos de 

14 cooperativas.

PROMOÇÃO SOCIAL - 2017

Fonte: Sescoop/PR

CULTURA

  Natureza Turmas Eventos Hora/Aula Participações Valor em R$ 

   40 40 685 1.508 895.307,31

EDUCAÇÃO   508 594 3.891 24.379 2.121.257,65

GERAÇÃO DE RENDA   411 603 5.575 6.334 426.317,00

INTEGRAÇÃO SOCIAL  114 132 846 10.840 1.562.046,50

SAÚDE  346 439 1.186 18.052 919.288,92

MEIO AMBIENTE   12 12 52 349 23.990,56

TOTAL ÁREA   1.431 1.820 12.234 61.462 5.948.207,94
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  JOVEMCOOP

 O programa estimula o envolvimento da  

Liderança Jovem Cooperativista nas ações da 

cooperativa, e trabalha a importância da su-

cessão na propriedade rural, buscando garan-

tir a sustentabilidade do empreendimento.

 A 26º edição do Encontro Estadual da Juven-

tude Cooperativista Paranaense (Jovemcoop) 

foi realizada na Associação dos Funcionários 

da Copacol, em Cafelândia, nos dias 26 e 27 

de julho. O encontro reuniu 236 jovens coope-

rados e filhos de cooperados, representando 

as 12 cooperativas integrantes do Programa 

Jovemcoop. O tema foi “O cooperativismo do 

futuro e atitudes transformadoras”.  

  ELICOOP 

 FEMININO

 Com a presença de 211 cooperadas, a  

Cocamar, em Maringá, sediou o Encontro  

Estadual de Lideranças Femininas  

Cooperativistas (Elicoop Feminino), em 2017. 

Encontro Estadual dos Programas Cooperjovem e A União Faz a Vida 

teve a participação de cerca de 800 educadores, em Curitiba

O 26º Encontro Estadual da Juventude 

Cooperativista reuniu, em julho, 236 jovens de 

todo o estado na Copacol, em Cafelândia
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  DIA DE COOPERAR (DIA C) 

 A proposta do Dia C é estimular as  

cooperativas para a realização de projetos 

sociais contínuos em prol das comunidades  

onde estão inseridas, além de incentivar nos 

empregados e cooperados a prática do volun-

tariado. Várias ações são realizadas ao longo 

do ano e no DIA C, simultaneamente,  ocor-

rem diversos eventos no Brasil, com o apoio 

do Sescoop Nacional.

 Em Curitiba, o Dia de Cooperar 2017 foi re-

alizado no Parque São Lourenço com a 

participação das cooperativas Dental Uni,  

Unimed Paraná, Unimed Curitiba, Sicoob Sul, 

Central Sicredi PR/SP/RJ, Aurora Alimentos 

além dos funcionários do Sistema Ocepar.  

Houve a participação do grupo Sou Arte, de 

Campo Mourão, que fez várias apresentações 

para o público, composto por cerca de mil 

pessoas da comunidade. A ação de Curitiba 

arrecadou mais de 1.300 litros de leite que 

foram doados a nove instituições beneficen-

tes. A realização do Dia C teve o apoio da  

Prefeitura Municipal de Curitiba, Sanepar, 

Fundação Cultural de Curitiba e Secretaria de 

Meio Ambiente.

O objetivo do evento foi promover a integração 

e atualização da mulher cooperativista, pro-

porcionando intercâmbio de experiências para 

fortalecer e incentivar a atuação feminina na 

cooperativa e na sociedade.

 A principal característica do Elicoop Feminino 

é fortalecer valores, difundir conhecimento, fa-

zer com   que as mulheres tragam e comparti-

lhem as informações que têm sobre o coope-

rativismo e, principalmente, prepará-las para 

exercer funções de liderança em suas regiões.

 ELICOOP JOVEM

 Durante o Encontro da Liderança Jovem do 

Paraná (Elicoop Jovem), o Sescoop/PR reuniu, 

em Prudentópolis, 25 jovens que integram o 

quadro de associados de cooperativas agro-

pecuárias paranaenses. Com o objetivo de 

estimular os jovens a pensar e agir de forma 

criativa na resolução dos seus problemas e na 

proposição de ações inovadoras nas coopera-

tivas, foi realizada uma oficina de criatividade. 

Os jovens também participaram de treinamen-

to especial em cooperativismo, realizado pela 

Cooptur, estimulando a vivência dos princípios 

do cooperativismo entre os participantes.

O Dia 

Internacional do 

Cooperativismo 

é comemorado 

em todo o mundo 

no primeiro 

sábado de julho. 

Portanto, neste 

ano foi no dia 

1º. No Brasil, 

para completar 

a comemoração 

foi realizado o 

Dia de Cooperar 

(DIA C), que 

tem, entre 

seus objetivos 

aproximar o 

cooperativismo 

da população 

e estimular o 

voluntariado. 

Em Curitiba, 

as ações foram 

realizadas no 

Parque São 

Lourenço



79

SESCOOP/PR

 Em todo o estado, 147 cooperativas participa-

ram do programa com 135 ações. 

  ORGANIZAÇÃO DO QUADRO SOCIAL

 A Organização do Quadro Social é a aproxima-

ção do associado com a cooperativa. E, para 

isso, é preciso que ele compreenda o que é e 

como atua o cooperativismo, como funciona a 

cooperativa e qual a importância de sua parti-

cipação nos processos decisórios. Por isso, fo-

ram desenvolvidos programas destinados aos 

cooperados, mulheres e jovens promovendo a 

cultura da cooperação e disseminando a dou-

trina, os valores e os princípios do cooperati-

vismo.

  IMERSÃO EM COOPERATIVISMO

 Tem como objetivo promover a difusão dos 

princípios do cooperativismo, por meio de ro-

teiros técnicos que proporcionam a integração 

e o conhecimento da cultura e do funciona-

mento das cooperativas visitadas. Desenvolvi-

do em parceria com a Cooperativa Paranaen-

se de Turismo (Cooptur) encerrou o ano com 

34 turmas e cerca de 1.030 participantes, que 

tiveram a oportunidade de conhecer experiên-

cias de sucesso em cooperativismo.

  FELICIDADE INTERNA DO 

 COOPERATIVISMO - FIC

 Programa desenvolvido e disponibilizado 

pelo Sescoop Nacional, o FIC oferecido às  

cooperativas pela Unidade Estadual. Tem 

como objetivo realizar uma ampla pesqui-

sa para avaliar nove dimensões dentro da  

cooperativa: bem-estar psicológico, saúde, 

uso do tempo, vitalidade comunitária, educa-

ção, cultura, meio ambiente, governança, e 

padrão de vida. Após a realização do diagnós-

tico, baseado na pesquisa, os próprios funcio-

nários sugerem planos de ação e melhorias. O 

maior propósito é engajar os funcionários para 

que produzam mais e melhor. Sendo mais feli-

zes, as pessoas superam os desafios diários de 

forma mais leve e trazem melhores resultados 

para a cooperativa e cooperados. No Paraná, 

três cooperativas aderiram ao Programa e es-

tão aplicando os conceitos do FIC.

  PROGRAMA CUIDE-SE +

 É realizado em parceria com o SESI e pos-

sui três eixos implantados no Sescoop/PR. O  

Cuide-se + Prevenção contra o Câncer, com a 

proposta de melhorar a qualidade de vida do 

trabalhador incentivando a prevenção de do-
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enças por meio de mudanças de hábitos e da 

realização de exames clínicos, como mamo-

grafia, papanicolau, próstata, pele, exame físi-

co de mamas. Em 2017 foi implantado o eixo 

Cuide-se + Alimentação Saudável, que estimu-

la práticas alimentares saudáveis, contribuindo 

para a promoção da saúde, por meio de aten-

dimentos clínico nutricionais individualizados, 

palestras educativas e oficinas vivenciais. Por 

fim, Cuide-se + Nova Medida, com o objeti-

vo de promover a saúde e prevenir doenças 

crônicas por meio do inventivo da prática de 

exercícios físicos. Em 2017, 13 cooperativas 

participaram do Programa Cuide-se + em seus 

três eixos, totalizando 5.590 atendimentos.

  PROGRAMA COZINHA BRASIL

 O Programa de Alimentação Saudável,  

Cozinha Brasil visa à promoção de uma ali-

mentação saudável por meio da Educação  

Alimentar e Nutricional. Estabelece um pro-

cesso educativo permanente voltado a colabo-

rar na mudança de comportamento dos par-

ticipantes em relação à produção, aquisição, 

preparo e consumo dos alimentos, promoven-

do cultura de saúde, bem-estar e desenvolvi-

mento com sustentabilidade. Em parceria com 

o Sesi, em 2017, foram atendidas oito coope-

rativas, com 1.252 participantes.

MONITORAMENTO
Tem como objetivo manter a qualidade da gestão 

das cooperativas, sua credibilidade perante tercei-

ros, transparência frente ao quadro social e, princi-

palmente, garantir a continuidade da cooperativa, 

cumprindo seus objetivos sociais.

  SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO

 Com a utilização de informações e dados con-

tábeis, operacionais, de recursos humanos, 

sociais e estratégicos (projeções), é possível 

a elaboração de cenários para o acompanha-

mento das cooperativas, de forma individuali-

zada. Os dados dão origem aos cenários con-

solidados que permitem o benchmarking no 

sistema cooperativo paranaense.

 As informações geradas também dão suporte 

ao plano estratégico do Sistema Ocepar, bem 

como a outros projetos e ao planejamento es-

tratégico do sistema cooperativista, o PRC100.

 A alimentação e extração das informações 

ocorrem por meio de um sistema denomina-

do Sistema AutoGestão – Sistema de Análise 

e Monitoramento de Cooperativas, utilizado 

via internet e acessível a todas as cooperati-

vas. Em 2017, a base de dados também pas-

sou a alimentar uma ferramenta de Business  

Inteligence - BI, que permite agilidade e segu-

rança na extração de informações.

  CENÁRIOS

 Para a realização do acompanhamento da evo-

lução do cooperativismo paranaense, viabilizar 

o benchmarking entre os agrupamentos de 

cooperativas e também para analisar o desem-

penho do setor de forma regionalizada, foram 

elaborados 16 cenários, sendo dois agrope-

cuários, um de consumo, um de crédito, um 

educacional, um habitacional, um de infraes-

trutura, um de saúde, um de trabalho, um de 

transporte, um de turismo, três cenários na-

cionais (agropecuário, crédito e transporte) e 

dois cenários de projeções do cooperativismo 

paranaense consolidado.

 Estes cenários, além de servir de fonte de 

comparação para as cooperativas, também 

são utilizados como fonte de divulgação insti-

tucional e para defesa de Projetos de Lei junto 

aos poderes Executivo e Legislativo.

  FÓRUM FINANCEIRO

 Com o objetivo de apresentar o desempenho 

das cooperativas agropecuárias e os resulta-
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dos alcançados em 2016, além de debater as 

perspectivas para a economia nacional e in-

ternacional, o Fórum Financeiro foi realizado 

em abril, contando com a participação das 

instituições financeiras que possuem relacio-

namento com as cooperativas. O evento teve 

38 participações.

  REUNIÕES DE ACOMPANHAMENTO

 Em 2017, os técnicos envolvidos nesta ativi-

dade, em conjunto com a Diretoria Executiva 

do Sistema Ocepar, concluíram que era ne-

cessário inovar na forma de atendimento das 

cooperativas e, para tanto, decidiram estrutu-

rar as reuniões de acompanhamento em três 

formatos diferentes:

  Reuniões Institucionais

 Têm como foco a discussão da situação eco-

nômica e financeira das cooperativas, em con-

junto com o cenário do mercado e impactos da 

legislação em vigor. Participam desta reunião 

os profissionais da Gecoop, da Getec, supe-

rintendentes do Sistema Ocepar e dirigentes e 

corpo técnico das cooperativas paranaenses. 

 Os principais temas abordados foram es-

trutura de capital, endividamento, taxa de  

juros, crédito rural, Funrural, armazenagem, 

Prodecoop Saúde, taxa de captação de recur-

sos e grau de inadimplência.

 Foram realizadas 44 reuniões institucionais, 

totalizando 664 participantes. Destaca-se que, 

em 64% das reuniões institucionais, o presi-

dente da cooperativa esteve presente. Das co-

operativas analisadas, 32 eram do ramo agro-

pecuário, cinco de crédito e sete de saúde. 

  Reuniões de desempenho

 As reuniões presenciais de desempenho têm 

por foco o cenário econômico e financeiro da 

cooperativa. O objetivo é auxiliar os dirigentes 

na elaboração de ações e ou definições de es-

tratégias para melhorar seus indicadores. As 

reuniões contam com a participação de profis-

sionais da Gecoop e dirigentes e corpo técnico 

da cooperativa.

 

 A seleção das cooperativas para acompanha-

mento em reuniões presenciais de desem-

penho se dá a partir da análise de critérios 

técnicos. As cooperativas que, de 2016 para 

2017, tiveram variação significativa em seus 

indicadores de desempenho, foram classifica-

das como alto grau de risco (matriz de risco), 

geraram resultado negativo, participaram de 

algum projeto especial ou ainda sofreram o 

impacto da recuperação judicial de algum de 

seus clientes, foram elencadas para acompa-

nhamento por meio da reunião presencial de 

desempenho.

 Os principais temas apresentados nas reuni-

ões foram composição de tesouraria, margens, 

resultado, endividamento, linhas de crédito e 

taxas de juros.

 Foram realizadas 30 reuniões de desempenho 

com cooperativas distintas, com 226 partici-

pantes. Em 57% destas reuniões, o presidente 

da cooperativa esteve presente. Das coopera-

tivas analisadas, 14 eram do ramo agropecu-

ário, uma de crédito, uma de infraestrutura, 

quatro de saúde, uma de trabalho, oito de 

transporte e uma do ramo turismo e lazer. 

 

 Reuniões de avaliação

 Em atendimento à resolução 0049/2016, de 

27/7/2016 (OCB), as cooperativas com regis-

tro provisório tiveram acompanhamento de 

orientação para o devido atendimento à Lei 

Cooperativista, bem como para adequações 

de atendimento ao plano de viabilidade previa-
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mente apresentado. Também foram foco des-

te formato de atendimento aquelas que, por 

motivo de alteração estatutária e/ou mudança 

de gestão, necessitaram de orientações para a 

realização de controles internos.

 Neste modelo, foram realizadas 12 reuniões 

de avaliação, com 85 presentes. Em 20% 

delas, houve participação de presidente de 

cooperativas. Nesta modalidade, em alguns 

casos, a situação “foco” é tratada com o nível 

gerencial.

 

 Os principais temas abordados foram Lei Co-

operativista, controles internos, registro defini-

tivo, quadro social, prestação de contas, livros 

societários e normas contábeis. Das cooperati-

vas analisadas, três eram do ramo agropecuá-

rio, uma de crédito, uma habitacional, duas de 

trabalho e cinco de transporte. 

  ACOMPANHAMENTO

 À DISTÂNCIA

 As cooperativas nas quais não ocorrem as 

reuniões presenciais também são monitora-

das. Esta metodologia atende as cooperativas 

que estão em situação econômica e financei-

ra confortável e não apresentaram variações 

significativas no último exercício. Em 2017, fo-

ram emitidos 81 relatórios de desempenho em 

acompanhamento à distância. 

 O relatório é disponibilizado de forma eletrô-

nica no Sistema AG e conta com informações 

comparativas do setor que a cooperativa atua, 

por porte e região.

 Entre as cooperativas atendidas, 16 eram do 

ramo agropecuário, uma de consumo, uma 

habitacional, duas de trabalho e quatro de 

transporte.

O foco das reuniões 

institucionais é a 

apresentação 

dos trabalhos 

realizados pelo 

Sescoop/PR 

nas áreas de 

monitoramento e 

capacitação
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  PLANO ESTRATÉGICO DE 

 DESENVOLVIMENTO 

 COOPERATIVO (PEDC)

 O PEDC tem como premissa direcionar, de 

forma assertiva, a aplicação de recursos do  

Sescoop/PR, conforme as necessidades das 

cooperativas, por meio de diagnósticos ela-

borados das interpretações de Indicadores 

Econômicos e Financeiros, Indicadores de RH, 

Indicadores de Balanço Social, Matriz SWOT e 

projeções da cooperativa, que são consolida-

dos pelos analistas da Gecoop e, na sequência, 

discutidos com as cooperativas analisadas.  

O PEDC resulta em vetores que direcionam  

a aplicação dos recursos financeiros da  

cooperativa em treinamentos e capacitações, 

para cada objetivo estratégico.

 Em 2017, o vetor de direcionamento de apli-

cação de recursos resultou em uma média de 

84,9% de aderência da realização da aplica-

ção de recursos em relação ao planejado.

  INDICADORES DE RECURSOS HUMANOS

 Trabalho de acompanhamento e atualização 

de informações que geram indicadores de  

Recursos Humanos, com a proposta de for-

necer dados para o ciclo do PEDC e para as 

cooperativas, proporcionando o mapeamen-

to de seus recursos humanos, mensuração 

do desempenho organizacional, contribuindo 

para melhor tomada de decisão nos aspectos 

de capital humano e geração de valor para a 

organização. 

 Em 2017, os indicadores de RH para o ramo 

agropecuário foram consolidados, com 34 

cooperativas preenchendo as informações 

mensalmente. Também foram definidos os pa-

râmetros para os indicadores de RH do ramo 

saúde, que foram apresentados e validados 

junto às cooperativas do ramo.

  CONSULTORIA ESPECIALIZADA

 Trabalhos voltados para a organização e apoio 

das ações que se fizerem necessárias tan-

to em âmbito regional e por ramo, como em  

cooperativas individualmente, com o objeti-

vo de melhorar a gestão e a viabilidade das  

cooperativas no cumprimento da sua missão.

 No período, foram atendidas oito demandas 

de cooperativas do ramo agropecuário, com os 

seguintes objetivos: planejamento estratégico, 

diagnóstico junto ao quadro de associados, pla-

no de contingência, revisão do plano de negó-

cio e gestão financeira, saneamento financeiro, 

reestruturação organizacional e operacional.

  COOPERATIVAS DE TRANSPORTE

 Foram realizados três encontros em 2017, 

reunindo os diretores das cooperativas de 

transporte, em Cafelândia, Francisco Beltrão 

e Curitiba, totalizando 92 participantes. Nos 

eventos, foram discutidos os indicadores eco-

nômicos e financeiros e o plano de capacita-

ção para 2018, e, principalmente, o Projeto 

de Lei 4.860/17, conhecido como o Marco  

Regulatório do Transporte.

 Ainda em 2017, o Sescoop/PR apoiou o curso 

de formação para contadores de cooperativas 

do ramo transporte, focando no uso dos ma-

nuais e padronização das operações.

 

 Em continuidade às missões realizadas nos 

anos anteriores, em 2017, o grupo de trans-

porte teve a oportunidade de conhecer as co-

operativas e boas práticas de gestão no Chile.

 Em relação ao desenvolvimento nacional do 

ramo, destacou-se a participação de dez diri-

gentes paranaenses no Seminário Nacional de 

Autogestão para Cooperativas de Transporte, 

em Brasília.
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  GOVERNANÇA COOPERATIVA

 O Manual de Boas Práticas de Governança 

Cooperativa é considerado um modelo de di-

reção estratégica, fundamentado nos valores 

e princípios cooperativistas, que estabelece 

práticas éticas visando garantir a consecução 

dos objetivos sociais e assegurar a gestão da 

cooperativa de modo sustentável, em conso-

nância com os interesses dos cooperados.

 Os princípios da governança cooperativa são 

autogestão, senso de justiça, transparência, 

educação e sustentabilidade e têm o objetivo 

equilibrar as relações existentes entre os diver-

sos agentes das cooperativas, sendo os princi-

pais: cooperados, assembleias gerais, conselho 

de administração, gestão executiva, conse-

lho fiscal, auditoria interna e independente.

  Mapeamento dos modelos 

 e das práticas de governança

 A partir da demanda das cooperativas partici-

pantes do Comitê de Autogestão do PRC 100, 

teve início o processo de avaliação do Manual 

de Governança Cooperativa e a adaptação do 

instrumento de avaliação da gestão, Rumo à 

Excelência, com o objetivo de realizar o mape-

amento dos modelos e práticas de governança 

nas cooperativas paranaenses. Nesse piloto, 

participaram dez cooperativas dos ramos agro-

pecuário, crédito, saúde e transporte.

 Em 2018, com a validação do instrumento 

de pesquisa, serão mapeados os modelos e 

as práticas de governança das cooperativas 

filiadas ao Sistema Ocepar. O objetivo do ma-

peamento, após análise dos resultados da pes-

quisa, é a publicação do Compêndio de Boas 

Práticas de Governança Cooperativa.

  Formação de Conselheiros Fiscais

 Em 2017, com duração de 124 horas e total 

de 279 participantes de 84 cooperativas dos 

ramos agropecuário, crédito, infraestrutura, 

saúde, trabalho, transporte e turismo, foram 

concluídas 13 turmas para conselheiros fis-

cais. O objetivo da capacitação é preparar os 

conselheiros para o exercício de suas funções, 

de acordo com a Resolução nº 005/2002, 

com a nova redação dada ao Art. 22 pela  

Resolução OCB nº 009/2002.

  

  Orientação para constituição 

 e registro de cooperativas

 O processo de Orientação para Constituição e 

Registro de Cooperativas foi adequado às no-

vas diretrizes da OCB. Durante o ano, foram 

realizados 132 atendimentos a 76 grupos inte-

ressados. Foram emitidos 17 pareceres, sendo 

três para novos registros, quatro para registros 

definitivos, três para prorrogação do registro 

provisório e cinco para cancelamento e/ou ina-

tivação do registro. Dois pareceres ainda estão 

em processo de análise pela cooperativa.

  GESTÃO INTEGRADA 

 DE RISCO E COMPLIANCE

 Foram realizados três Seminários de Complian-

ce, reunindo 107 representantes de 33 coope-

rativas paranaenses dos ramos agropecuário, 

crédito, saúde e trabalho. O objetivo foi apre-

sentar os passos para estruturar e implemen-

tar um Programa de Integridade, de acordo 

com o previsto na legislação sobre o tema, o 

Decreto nº 8.420/15, que regulamenta a Lei 

Anticorrupção nº 12.485/13.

 Os mecanismos de integridade visam contri-

buir para o fortalecimento do processo de go-

vernança, promover maior transparência para 

as partes interessadas, como fornecedores, 

colaboradores, associados, clientes e socieda-

de, além de aprimorar o ambiente de controles 

internos.
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  PROGRAMA DE EXCELÊNCIA DA GESTÃO

 O Programa de Excelência da Gestão das 

Cooperativas (PEGCOOP) tem por objetivo 

promover a evolução das práticas de gover-

nança e de gestão, que constituem a base de 

programas de melhoria contínua, ampliando a 

competitividade das cooperativas, maximizan-

do seus resultados e tornando seus modelos 

de negócios cada vez mais eficientes.

 O PEGCOOP está dividido em etapas, nas 

quais foram realizadas diversas atividades em 

2017.

  Estruturar

 Na etapa Estruturar foram realizados os 

Workshops de Interpretação e Preenchimento 

e o Planos de Melhoria da Gestão, totalizan-

do 10 turmas, com 204 participações e 124 

horas de duração. Também aconteceram 26 

reuniões de sensibilização do Programa de  

Excelência, com a participação do Conselho 

de Administração, Diretoria e gestores.

  Diagnóstico da gestão

 Na etapa Diagnóstico do nível de maturidade 

da gestão, 42 cooperativas dos ramos agrope-

cuário, crédito, saúde e trabalho realizaram a 

autoavaliação e obtiveram desempenho mé-

dio de 71,2% no Índice Sescoop de Gestão  

Cooperativista.

  Desenvolver

 Na etapa Desenvolver do Programa de  

Excelência da Gestão foram realizadas 13 reu-

niões de estruturação do projeto, com o desen-

volvimento de cinco projetos-piloto, sendo qua-

tro no ramo agropecuário e um no de crédito.

  Fórum de excelência

 O 2º Fórum de Excelência em Gestão, cujo 

tema foi “Governança, Ética e Transparência”, 

teve 72 participantes. O objetivo foi discutir 

a importância da transparência e ética nas  

cooperativas e de como esses valores promo-

vem a excelência nas organizações, por meio 

da governança e da gestão integrada de riscos.

 Pegcoop no Programa de Formação 

 em Planejamento Estratégico

 Para atender as demandas das cooperativas 

em relação ao desenvolvimento do Programa 

de Formação em Planejamento Estratégico, 

neste ano, adotou-se o Programa de Excelência  

da Gestão como ferramenta de avaliação do 

nível de maturidade da gestão.

 A partir do relatório de autoavaliação é possível 

identificar os pontos de melhoria da gestão e 

direcionar a construção do planejamento es-

tratégico para preencher as lacunas prioriza-

das, com o objetivo de transformar a coope-

rativa para o crescimento organizacional e o 

aumento da competitividade.

 O projeto-piloto foi implementado em duas  

cooperativas do ramo agropecuário. Após o 

encerramento do processo de construção e 

da execução do planejamento estratégico, 

será realizado um novo diagnóstico do nível de 

maturidade da gestão, a fim de identificar os 

pontos que apresentaram evolução e contribu-

íram para melhorar a performance dos negó-

cios, buscando a sustentabilidade e perenida-

de do empreendimento.

  PROJETO PESQUISA SALARIAL

 Com o objetivo de atender a demanda das  

cooperativas do ramo agropecuário para que o 

Sescoop/PR realizasse uma pesquisa de sala-

rial dos seus principais cargos e disponibilizas-

se este resultado de forma periódica, integra-

da e compartilhada, o Projeto Pesquisa Salarial 

teve início em 2015. Em 2016, foi aplicada a 
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pesquisa-piloto em 12 cooperativas do ramo 

agropecuário. Em paralelo, foi desenvolvido e 

testado o Sistema de Cargos e Salários, que 

teve os modelos de relatórios validados.

 Em 2017, as cooperativas agropecuárias re-

alizaram o preenchimento das informações 

diretamente no Sistema de Cargos e Salários. 

Os resultados podem ser consultados de for-

ma instantânea, o que auxilia as cooperativas 

na definição das estratégias de remuneração. 

Os profissionais de RH se mostraram satisfei-

tos com o resultado, validando a metodologia 

e o sistema que foi apresentado, além de su-

gerirem a ampliação da pesquisa para o ramo 

saúde, em 2018.

OUTRAS AÇÕES
  GECOOP NO PRC 100

 A Gecoop está presente no PRC 100 (Plane-

jamento Estratégico do Cooperativismo Pa-

ranaense), e atua ativamente nos comitês, 

com destaque para Econômico-Financeiro, de  

Autogestão e de Parceiras & Alianças.

 Durante o ano, foram realizadas três reuni-

ões presenciais com o Comitê Econômico  

Financeiro, que tem como premissa fortalecer 

a estrutura de capital das cooperativas para-

naenses, resultando no desenvolvimento do 

painel de controle, roteiro para avaliação de 

desempenho e relatório de gestão anual das 

cooperativas do ramo agropecuário. No tema 

que trata sobre as formas de realização dos 

créditos acumulados de ICMS foram realizadas 

reuniões. Foi estruturado o grupo de trabalho, 

que iniciou o processo de mapeamento das 

demandas do ramo crédito.

 No Comitê de Autogestão, os profissionais da 

Gecoop se envolveram no desenvolvimento e 

aplicação de pesquisa para aperfeiçoamento 

dos modelos dos Fóruns Especializados, na 

intensificação do Programa de Desenvolvi-

mento de Conselheiros, atuando na elabora-

ção da Resolução nº 47, que instituiu o Pro-

grama Ocepar de Certificação de Conselheiros 

e, principalmente, na reestruturação do papel 

dos agentes nas cooperativas, contribuindo 

na definição do perfil de agente estratégico e 

agente técnico, dando origem ao Programa de 

Formação de Agentes. 

Comitê de 

Autogestão do 

PRC 100, em 

reunião realizada 

em outubro, 

discutiu o 

aprimoramento 

de ações, como 

os Fóruns 

Especializados, 

o Programa de 

Desenvolvimento de 

Agentes Cooperativos 

entre outros temas
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 Neste mesmo comitê, teve início o mapeamen-

to dos Modelos de Governança Cooperativa, 

com o desenvolvimento do questionário e apli-

cação da pesquisa-piloto e também teve início 

o processo para Desenvolvimento do Quadro 

Social, com uma reunião de alinhamento com 

as cooperativas e levantamento das questões 

essenciais para desenvolvimento do tema.

 No Comitê Parcerias & Alianças, com base na 

pesquisa realizada em 2016, foram seleciona-

dos os modelos de parceria nas cooperativas, 

para a realização de uma pesquisa de campo 

que será aplicada em 2018. 

  COOPERATIVISMO NA ABRH-PR

 Entidade não governamental sem fins  

lucrativos, a ABRH nasceu da união de  

profissionais envolvidos com a causa de pro-

mover a área de Recursos Humanos como 

agente de transformação, que contribui na 

formação de organizações mais produtivas, 

melhores e mais conscientes do seu papel no 

contexto socioeconômico do país. Fundada 

em 1966, em Curitiba, a ABRH-PR, uma das 

seccionais da nacional, tem sido um grande 

referencial na área de gestão e desenvolvi-

mento de pessoas e organizações, promo-

vendo a disseminação do conhecimento e 

criando oportunidades de interação entre seus 

membros. Em 2017, foram criados grupos de 

discussão regionais em Maringá e Cascavel, 

que contam com a participação de diver-

sos profissionais de Recursos Humanos das  

cooperativas paranaenses.

  TRABALHOS ACADÊMICOS 

 Quatro profissionais do Sescoop/PR tiveram 

seus trabalhos acadêmicos selecionados entre 

os 50 melhores avaliados e que foram apresen-

tados na quarta edição do Encontro Brasileiro 

de Pesquisadores em Cooperativismo (EBPC): 

Leandro Macioski, Jessé Aquino Rodrigues, 

Fernando José Mendes e Leonardo Boesche.

 Pesquisadores, professores e estudantes com 

estudos acadêmicos sobre o tema coopera-

tivismo puderam inscrever seus trabalhos no 

EBPC. Realizado pelo Sistema OCB, de 20 a 

22 de novembro, o evento teve a intenção de 

aproximar a área acadêmica da realidade do 

movimento cooperativista brasileiro.

  PARTICIPAÇÃO EM COMITÊS E 

 GRUPOS DE TRABALHO

 Para contribuir com o sistema cooperativista 

em âmbito nacional e estadual, os técnicos da  

da gerência de Cooperativismo foram envol-

vidos diretamente em diversos comitês, como 

grupos técnicos de trabalho, denominados 

GT, conselhos de entidades relacionadas ao 

sistema, conselhos consultivos e deliberati-

vos específicos de ramos e assentos em gru-

pos plurientidades, sempre primando pelos 

debates de temas de interesse do segmento  

cooperativista. Dentre as principais pautas 

tratadas, destacam-se a regulamentação do 

transporte rodoviário de cargas, programas de 

gestão e governança, planejamento estratégi-

co e Sistema Autogestão.

  APOIO OPERACIONAL

 A Gecoop esteve presente nos seguintes tra-

balhos para disseminação do conhecimento 

técnico e também para atender as deman-

das do segmento cooperativista: apoio na im-

plantação do Sistema Autogestão em âmbito 

nacional, tendo elaborado material que foi 

apresentado no II Seminário Nacional de Au-

togestão para Cooperativas Agropecuárias, e 

no I Seminário Nacional de Autogestão para 

Cooperativas de Transporte, em Brasília e, 

também, para as cooperativas agropecuárias 

de leite de Minas Gerais.
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21.  COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÃO

A Comunicação desenvolveu as seguintes ativida-

des no ano: 

INFORME PARANÁ COOPERATIVO

Foram produzidas 245 edições do informe diário 

no ano, com média de 18 notícias por edição. 

REVISTA PARANÁ COOPERATIVO

Produzidas e publicadas 11 edições da revista Pa-

raná Cooperativo, incluindo uma especial sobre o 

programa Jovemcoop, mais duas edições da revis-

ta Paraná Cooperativo Técnico Científico. 

RÁDIO PARANÁ COOPERATIVO

Produção de 298 áudios para a Rádio Paraná Coo-

perativo (entrevistas e reportagens), enviados para 

emissoras de rádio e assessoria das cooperativas. 

ESTANDE NO SHOW RURAL COOPAVEL

Participação com estande para divulgar o coope-

rativismo e recepcionar delegações de cooperati-

vistas e de autoridades, bem como da cobertura 

jornalística. 

PRODUÇÃO DE VÍDEOS

Produção de três vídeos, um deles intitulado  

“A Força das Cooperativas no Paraná”, outro que 

trata da organização do quadro social e o terceiro 

sobre as ações do Dia C.

COORDENAÇÃO DE ATIVIDADES

Do Dia de Cooperar (Dia C), da realização  

de dois Fóruns de Profissionais de Comunicação e 

de dois MBAs sobre Marketing para as Cooperativas 

no Agronegócio, com a Universidade Positivo.

CAMPANHA SOMOSCOOP

Participação na elaboração da Campanha  

“Somoscoop”, lançada pela OCB e Sescoop  

Nacional.

MATERIAL GRÁFICO

Criação de materiais institucionais como banners, 

anúncios, capas para documentos, materiais de 

orientação etc., além do acompanhamento da uti-

lização da marca dentro do Sistema Ocepar, nas 

cooperativas e empresas parceiras.

22.  COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO E CONTROLE 

O objetivo da Coordenadoria de Planejamento e 

Controle é o de acompanhar e apoiar a execução 

do Planejamento Estratégico e do Plano de Metas, 

com a finalidade de apoiar a entidade com me-

canismos de controles internos para a adoção de 

boas práticas e modelos de gestão. 

A Coordenadoria analisou 3.167 projetos dos 

eventos, em 48 reuniões do Comitê de análise de 

Projetos. 

Quanto ao controle, a fim de minimizar os riscos de 

irregularidade nos projetos aprovados pelo comitê 

do Sescoop/PR, foi desenvolvido um aplicativo de 

smartphone, que será utilizado pelos instrutores 

durante a realização dos eventos, de forma interli-

gada aos sistemas internos de controle.

Foi implantada a metodologia de Gestão  

Estratégica Orientada a Resultados (GEOR), com 

inserção dos projetos no Sistema de Gestão  
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Estratégica Orientada a Resultados (SIGEOR). E 

dado início à gestão de processos no Sescoop/PR, 

com a identificação e priorização dos processos. 

Como se trata da implantação de um sistema de 

gerenciamento e controle, como próximo passo 

será realizado o mapeamento dos processos.

A coordenadoria acompanhou os processos de li-

citação, integrou comissões de sindicância e parti-

cipou de grupos de trabalhos com o intuito de bus-

car o aperfeiçoamento dos sistemas de controle.

Foram desenvolvidas atividades para revisão do 

Plano de Metas do Sescoop/PR, de forma a se 

buscar a substituição de atividades por resultados, 

tendo sido aperfeiçoado o sistema de acompanha-

mento e execução das metas.

23.  COORDENAÇÃO DE TI 

Responsável pelo planejamento, execução, mo-

nitoramento e controle das ações relacionadas à 

infraestrutura e sistemas de Tecnologia da Infor-

mação (TI), desenvolveu as seguintes atividades 

no ano:  

GESTÃO DE TI 

Em 2017, foi viabilizado o curso “Programa de Ges-

tão em TI”, com três turmas: duas em Cascavel 

e uma em Londrina, com a participação de 108 

profissionais.

FÓRUM DE TI 

Foi realizado o Fórum de TI, que abriu a oportu-

nidade para as cooperativas Unimed Curitiba, 

Unimed Londrina, Sicoob Metropolitano, Agrária, 

Frísia e Castrolanda apresentarem exemplos de 

sucesso relacionados à área.

 

SISTEMA GECOOP 

Foram editados dez novos releases no sistema 

web, responsável pelo planejamento, execução e 

encerramento de todos os projetos de promoção 

social e formação profissional. 

SISTEMA DE CARGOS E SALÁRIOS 

Realizada a primeira pesquisa de cargos e salários 

no sistema cooperativo. Nessa fase, participaram 

22 cooperativas que informaram os salários e be-

nefícios. O resultado dessa pesquisa foi apresenta-

do às cooperativas que o utilizam na adequação de 

seus planos de cargos e salários.

24.  ASSESSORIA JURÍDICA

Em 2017, a Assessoria Jurídica atuou na defe-

sa dos interesses desta Unidade Estadual em  

atividades de representação e de assessoria téc-

nica. Dentre as atividades de representação, a  

Assessoria Jurídica sustentou a validade da for-

ma de atuação do Programa Jovem Aprendiz  

Cooperativo perante o Ministério do Trabalho  

(Regional de Londrina) e Ministério Público do  



90

Relatório de Atividades e Prestação de Contas 2017      Plano de Ação para 2018

Trabalho (Regional de Maringá), com a participa-

ção ativa em audiências designadas por estes ór-

gãos, além da assessoria prestada às cooperativas  

Aurora e Cocari, para estruturar tese de defesa 

em processos administrativos acerca deste tema. 

Como resultado, houve a expedição da Nota  

Técnica pela Secretaria de Políticas Públicas de 

Emprego, do Ministério do Trabalho, em Brasília, 

que concluiu que os programas ofertados pelo 

Sescoop/PR, em conjunto com instituições de en-

sino superior, estão em conformidade com a legis-

lação vigente. 

A Assessoria Jurídica também atuou nas seguintes 

demandas: 

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 

Ação ajuizada contra a União para a restituição dos 

valores pagos a título de contribuições previden-

ciárias de 15% sobre os pagamentos à Unimed. 

A demanda foi julgada procedente e transitou em 

julgado, importando na expedição de precatório 

em favor do Sescoop/PR.

MANDADO DE SEGURANÇA

A Assessoria Jurídica foi responsável pela repre-

sentação dos interesses do Sescoop/PR no man-

dado de segurança impetrado pela Gráfica Radial 

Ltda contra a Unidade Estadual, relativo ao Pregão 

para contratação de serviços gráficos. 

A tese de defesa referendou a legalidade dos atos 

praticados, sendo reconhecida pela sentença, que 

julgou improcedente a demanda, permitindo o 

prosseguimento dos serviços contratados da em-

presa vencedora do certame. 

PROCESSO SINDICRED 

Representação do Sescoop/PR na ação decla-

ratória ajuizada pelo Sindicred, para alteração  

dos critérios de escolha do representante dos  

empregados no Conselho Administrativo. Atu-

almente o processo aguarda julgamento dos  

Agravos de Instrumento apresentados perante o 

STJ e o STF.

Também prestou assessoramento consultivo – pre-

ventivo e de orientação – e corretivo, atendendo 

as áreas meio e fim, além da Diretoria Executiva, 

Conselhos Administrativo e Fiscal, bem como ins-

trutores e cooperativas, especialmente em relação 

às orientações sobre cadastro de instrutoria e lei 

de aprendizagem, proporcionando o necessário 

suporte legal ao desempenho das atividades da 

Unidade. 

Neste tocante, o setor jurídico prestou assessoria 

nas seis reuniões do Conselho Administrativo da 

entidade, consolidando e revisando as respectivas 

atas, e em três reuniões do Conselho Fiscal. 

Houve assessoramento integral à Comissão de Sin-

dicância, com acompanhamento de todos os atos 

processuais. Ao todo foram realizadas quatro reu-

niões ordinárias, uma audiência preliminar e uma 

de instrução.

Em atenção ao teor da Resolução nº 1.567/2017, 

do Sescoop Nacional, que alterou a estrutura 

de governança da Unidade, segregando as fun-

ções entre os cargos de Presidente do Conselho  

Nacional e Presidente da Diretoria Executiva, a  

Assessoria Jurídica, atendendo à solicitação da  

Diretoria Executiva, minutou proposta de nova 

redação do Regimento Interno com a alteração  

da estrutura de governança para a Unidade,  

prevendo a instituição de Assembleia Geral das 

cooperativas contribuintes. 

A proposta foi encaminhada para análise pelo  

Sescoop Nacional, pois sua implementação de-

pende da alteração do Decreto nº 3.017, de 6 de 

abril de 1999, e do Regimento Interno da Unidade 

Nacional. 
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Ainda em atenção às demandas internas, e  

de acordo com os moldes propostos pela  

Unidade Nacional, elaborou minuta do Có-

digo de Ética, que se encontra sob análise da  

Diretoria Executiva.

Os assessores jurídicos também analisaram 

os procedimentos licitatórios, proporcionando 

o necessário suporte legal ao departamento  

administrativo, revisando os editais e orientan-

do os responsáveis. Também prestou auxílio  

técnico à gestão e à fiscalização dos contratos 

firmados pela Unidade com a elaboração de no-

tificações e orientação aos respectivos gestores 

e fiscais.

Realizou estudo sobre a imunidade do  

Sescoop/PR, descrita no artigo 150, inciso VI, 

alínea “c” da Constituição Federal, referente à 

renda, patrimônio e serviços, concluindo pela 

possibilidade de demandar judicialmente sua 

declaração de imunidade e a restituição do úl-

timo quinquênio do Imposto de Renda incidente 

sobre os rendimentos provenientes de aplica-

ções financeiras. 

Foi atuante, ainda, nas 48 reuniões do Comitê  

de Análise de Projetos, apreciando e opinando, 

em conjunto com os demais componentes, sobre 

os projetos de formação profissional e promoção so-

cial, requisitados pelas cooperativas paranaenses.

Em relação à elaboração de documentos, a  

Assessoria Jurídica deu seguimento ao processo 

de revisão dos atos normativos da entidade, pro-

porcionando suporte na elaboração que normaliza 

o plano de trabalho do Programa Jovem Aprendiz 

Cooperativo; o Programa de Apoio ao Desenvol-

vimento Profissional Cooperativo e institui o novo 

Plano de Cargos, Carreiras e Salários.

Foram elaborados 25 pareceres jurídicos durante 

o ano, respondendo questionamentos da Diretoria 

Executiva e do público interno da entidade, tra-

tando de matérias de Direito Administrativo, Cível, 

Previdenciário, Tributário e Trabalhista. 

Do mesmo modo, foram elaborados 490 contra-

tos, alcançando tanto procedimentos licitatórios 

quanto contratações diretas por dispensa ou ine-

xigibilidade de licitação.  

O setor jurídico atendeu, ainda, aos questiona-

mentos das cooperativas paranaenses, em assun-

tos relacionados à Aprendizagem e ao Direito do  

Trabalho, bem como aos instrutores e prestadores 

de serviços em questões relativas aos normativos 

que regem suas atividades.

25.  BIBLIOTECA

O Sistema Ocepar mantém uma biblioteca com 

centenas de volumes em seu acervo, que é con-

sultado pelos integrantes do sistema cooperativo, 

pesquisadores e estudantes. O setor é responsável 

pela coordenação das publicações da edição do 

periódico Paraná Cooperativo Técnico e Científico.  
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26. DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E DE 2016 (EM REAIS)

 ATIVO        2017 2016

 ATIVO CIRCULANTE     

 Caixa e equivalentes de caixa NOTA 6 42.489.367             38.869.853  

 Créditos e valores a receber NOTA 7 127.137  191.299  

 Despesas pagas antecipadamente  NOTA 8 32.833 26.753

               42.649.337 39.087.906 

     

 ATIVO NÃO CIRCULANTE NOTA 9    

 Imobilizado   525.091                  630.966 

 Intangível                   31.141 136.250 

TOTAL                     556.232 767.217 

 TOTAL DO ATIVO             43.205.569  39.855.122

 PASSIVO E PATRIMÔNIO SOCIAL        2017 2016

 PASSIVO CIRCULANTE     

 Contas a Pagar NOTA 10 643.154                  705.912   

 Salários, Encargos Sociais 

 e Impostos a Recolher NOTA 11 429.776                  584.129   

 Provisões Trabalhistas e Outras  NOTA 12 878.250               1.034.371 

                 1.951.180 2.324.413  

 PATRIMÔNIO SOCIAL NOTA 13    

 Superavit Acumulado                       41.254.389             37.530.710  

               41.254.389 37.530.710 

 

 PASSIVO COMPENSADO     

    

 TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO SOCIAL             43.205.569  39.855.122

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO COOPERATIVISMO – SESCOOP/PR
CNPJ 07.391.756/0001-58
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DEMONSTRAÇÕES DO SUPERAVIT/ DEFICIT 

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E DE 2016 (EM REAIS)

        2017 2016

 RECEITA OPERACIONAL              

 Receitas de Contribuições            47.569.347             42.542.216  

            47.569.347 42.542.216 

     

 DESPESA OPERACIONAL     

 Pessoal, Encargos e Benefícios Sociais  (7.299.563)            (7.290.016)  

 Administrativas  (2.399.487) (2.435.009)

 Institucionais  (2.294.982)            (2.066.080) 

 Serviços de Terceiros  (35.233.783)          (30.825.624)  

 Tributárias  (813.015)               (948.668) 

 Depreciações e Amortizações  (303.919)               (300.392) 

 Outras Despesas Operacionais  40.367 86.287

                      (48.304.381)          (43.779.502) 

     

 RESULTADO FINANCEIRO                

 Resultado Financeiro               4.458.714               5.499.151

   4.458.714 5.499.151 

 

 SUPERAVIT DO EXERCÍCIO  3.723.679  4.261.865   

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL 

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E DE 2016 (EM REAIS)

  PATRIMÔNIO SUPERAVIT  

  SOCIAL ACUMULADO  TOTAL

 SALDOS ACUMULADOS EM 31/12/2015              33.268.844                             -             33.268.844  

 Superavit do Exercício                              -                 4.261.865 4.261.865  

 Transferência do Superavit para Patrimônio Social 4.261.865             (4.261.865) - 

 SALDOS ACUMULADOS EM 31/12/2016              37.530.709                             - 37.530.709  

 

 Superavit do Exercício                             - 3.723.679 3.723.679 

  Transferência do Superavit para Patrimônio Social                3.723.679 (3.723.679) - 

 SALDOS ACUMULADOS EM 31/12/2017              41.254.389                             - 41.254.389

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO COOPERATIVISMO – SESCOOP/PR
CNPJ 07.391.756/0001-58

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO COOPERATIVISMO – SESCOOP/PR
CNPJ 07.391.756/0001-58
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DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA 

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E DE 2016 (EM REAIS)

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO COOPERATIVISMO – SESCOOP/PR
CNPJ 07.391.756/0001-58

        2017 2016

 FLUXO DE CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES     

 Superavit líquido do exercício  3.723.679 4.261.865  

   3.723.679 4.261.865

 AJUSTES PARA RECONCILIAR O SUPERAVIT/ DEFICIT DO EXERCÍCIO 

 COM RECURSOS PROVENIENTES DE ATIVIDADES OPERACIONAIS:    

 Depreciação e amortização  303.919  300.392  

    303.919 300.392

   4.027.598  4.562.257  

 (AUMENTO) NOS ATIVOS 

 Outros créditos    64.163                   (33.553) 

 Despesas pagas antecipadamente  (6.080) (1.625)

   58.083                   (35.178)

 REDUÇÃO NOS PASSIVOS      

 Contas a pagar    (62.758)                  420.280 

 Salários, encargos sociais e impostos a recolher                 (154.353)                  (61.341) 

 Provisões trabalhistas e outras  (156.121) 184.027  

                  (373.232)                 542.966  

       

 RECURSOS LÍQUIDOS GERADOS NAS 

 ATIVIDADES OPERACIONAIS                3.712.448  5.070.045

       

 FLUXO DE CAIXA UTILIZADO NAS 

 ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

 Adições ao ativo imobilzado   (33.951)                (152.880)

 Adições ao ativo intangível   (58.983) (46.447)

                  (92.934)               (199.327)

  

 AUMENTO NO CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA                 3.619.514  4.870.719  

     

 AUMENTO DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA    

 No início do exercício              38.869.853              33.999.135  

 No final do exercício  42.489.367 38.869.853  

       

 AUMENTO DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                3.619.514  4.870.719
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INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  ÀS 

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE 31/12/2017

1. CONTEXTO OPERACIONAL

O Serviço Nacional de Aprendizagem do  

Cooperativismo-Sescoop/PR, criado através da 

Medida Provisória 1.715 de 3 de setembro de 

1998 e do Decreto 3.017 de 6 de abril de 1999, 

tem personalidade jurídica de direito privado, sem 

fins lucrativos e por finalidade, possui a execução 

das ações de monitoramento, formação profissio-

nal e promoção social no âmbito das sociedades 

cooperativas do Estado do Paraná.

2. DIRETRIZES CONTÁBEIS

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.

As principais políticas contábeis adotadas nas de-

monstrações contábeis estão definidas abaixo. 

3. RECEITAS

A receita principal do Sescoop/PR provém da con-

tribuição mensal compulsória de 2,5% incidente 

sobre a remuneração paga pelas cooperativas aos 

seus empregados.

4. APURAÇÃO DO RESULTADO

Para apuração do resultado do exercício adota-se 

o registro das despesas pelo regime de competên-

cia e o registro das receitas pelo regime de caixa.  

5. ASPECTOS TRIBUTÁRIOS

Do ponto de vista tributário o Sescoop/PR é entidade 

sem fins lucrativos que presta serviços para os quais 

foi instituída, conforme Medida Provisória nº 1.715 

de 1998 e Decreto nº 3.017, de 6 de abril de 1999.

Considera-se entidade sem fins lucrativos a que 

não apresente superavit em suas contas ou, caso 

o apresente em determinado exercício, destine o 

referido resultado, integralmente, à manutenção e 

ao desenvolvimento dos seus objetivos sociais.

6. CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA

São registrados pelos valores em caixa, bancos e 

aplicações financeiras. As aplicações financeiras 

são acrescidas dos rendimentos líquidos auferidos 

até a data do balanço e efetuadas em instituições 

financeiras de primeira linha, com resgate a qual-

quer momento, na modalidade de Fundo de Ren-

da Fixa e Certificado de Depósito Bancário.

7. CRÉDITOS E VALORES A RECEBER

Adiantamentos de férias concedidas aos funcio-

nários, cujos valores serão apropriados na folha 

de pagamento de janeiro de 2018, no valor de 

R$127.136,77.

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO COOPERATIVISMO – SESCOOP/PR
CNPJ 07.391.756/0001-58
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8. DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE

Referem-se à apropriação de despesas com se-

guros, assinaturas de periódicos e revistas e des-

pesas de pessoal (vale transporte e vale refeição) 

pertencentes ao exercício de 2018.

9. ATIVO NÃO CIRCULANTE

O imobilizado e o intangível estão registrados pelo 

custo de aquisição deduzidos pela depreciação e 

amortização acumuladas, calculadas pelo método 

linear com base em taxas determinadas em fun-

ção da vida útil dos bens.

As taxas anuais computadas foram: mobiliário 

10%, biblioteca 10%, veículos 25%, máquinas e 

equipamentos 10%, equipamentos de informática 

20%, equipamentos de comunicação 10%, direi-

tos de uso de softwares 100% e bens intangíveis 

20%. Não foi apresentado indícios de perda por 

impairment dos bens do ativo imobilizado e intan-

gível. A entidade não identificou nenhuma indica-

ção de fonte externa que demonstrasse que seus 

ativos tenham sofrido desvalorização no exercício 

de 2017. 

A composição dos valores do ativo não circulante 

registrado em 31.12.2017 está demonstrada abai-

xo.

       
 GRUPO  SALDO 2016   AQUISIÇÕES   BAIXAS   DEPRECIAÇÃO     SALDO 2017 

 Mobiliário         51.156,49                   -    -        6.394,08           44.762,41 

 Biblioteca           5.427,72            669,66  -        1.360,43  4.736,95 

 Veículos        252.494,64                   -    -      50.199,12  202.295,52 

 Máq. Eqptos         28.841,33                   -    -        5.310,68  23.530,65 

 Eqptos Inform.        273.265,46        33.281,42  -      73.493,18  233.053,70 

 Eqptos Comun.         19.780,48                   -    -        3.069,00  16.711,48 

 Intangíveis         136.250,45        58.949,38  -     164.058,59  31.141,24 

 TOTAL 767.216,57     92.900,46  -   303.885,08       556.231,95 

10. CONTAS A PAGAR

Corresponde a valores devidos a fornecedores, 

prestadores de serviços e despesas com contrato 

de gestão cuja liquidação ocorrerá em 2018.

 

11. SALÁRIOS, ENCARGOS 

SOCIAIS E IMPOSTOS A RECOLHER

Os valores desse grupo de contas representam as 

obrigações decorrentes da folha de pagamento 

dos funcionários, encargos e demais pessoas jurí-

dicas e físicas prestadoras de serviços, cuja posi-

ção está descrita a seguir:

        2017 2016

 Folha de Pagamento  268.791 317.884 

 Consignações de terceiros   160.985 266.245

 TOTAL  429.776   584.129
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12. PROVISÕES TRABALHISTAS E OUTRAS 

São obrigações com provisões de férias, adicional 

de 1/3 das férias e encargos sociais incidentes,  

cujos valores são provisionados mensalmente  

e baixados pela ocasião da concessão das  

férias, no valor de R$ 533.784,25 e  

gratificação por produtividade e encar-

gos incidentes, no valor de R$ 344.465,71.

13. PATRIMÔNIO SOCIAL

O patrimônio social é composto substancialmente 

de superavit acumulado. Os valores demonstrados 

a seguir referem-se aos resultados dos exercícios 

de 2017 e 2016:

        2017 2016

 Superavit/deficit acumulados   37.530.710 33.268.844

 Superavit/deficit do exercício  3.723.679 4.261,865

 TOTAL  41.254.389 37.530.710

Curitiba, 31 de dezembro de 2017.

Luciana Andreatta
Contadora CRC PR 047.550/O-1

Leonardo Boesche                   
Superintendente

José Roberto Ricken  
Presidente
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PARECER DO CONSELHO FISCAL

Na qualidade de membros do Conselho Fiscal do 

Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperati-

vismo – Sescoop/PR, no exercício das atribuições 

legais e em cumprimento ao que determina o Re-

gimento Interno, examinamos as Demonstrações 

Contábeis compreendendo: Balanço Patrimonial, 

Demonstração do Superavit/Deficit, Demonstração 

das Mutações do Patrimônio Social, Demonstração 

dos Fluxos de Caixa e Notas Explicativas sobre as 

demonstrações contábeis, documentos estes rela-

tivos ao exercício findo em 31 de dezembro de 2017.

Com base nos nossos exames sobre as demons-

trações contábeis, e considerando as reuniões  

realizadas no decurso do exercício e de acordo 

com os relatórios de auditoria, somos da opi-

nião de que as mencionadas demonstrações  

apresentam adequadamente, em todos os  

aspectos relevantes, a posição patrimonial  

e financeira da entidade, por isso recomen- 

damos a aprovação das contas desse  

exercício pelo Conselho de Administração do  

Sescoop/PR.

Curitiba, 6 de fevereiro de 2018.

Marcos Antonio Trintinalha 
Titular 

James Fernando de Morais                  
Titular 

Rosélia Gomes da Silva
Titular
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                                                                                                          ORÇADO

                                                                                                  R$                      %

 1. RECEITAS 

 Contribuição Sescoop      48.680.903,50 81,27%

 Saldo de Exercício Anterior        6.154.096,50 10,27%

 Juros de Títulos de Renda       5.000.000,00 8,35%

 Receitas Diversas            65.000,00 0,11%

 TOTAL      59.900.000,00 100,00

 2. DESPESAS 

 Qualificação Prof. Área do Cooperativismo      42.395.910,00 70,78%

 Atividades Desportivas e Socioculturais        8.727.436,00 14,57%

 Monitoramento, Superv. Audit.e Controle       2.632.340,00 4,39%

 Manutenção de Serviços Administrativos        3.202.918,00 5,35%

 Divulgação de Ações Institucionais           1.008.708,00 1,68%

 Gestão Administrativa          718.856,00 1,20%

 Ações de Informática           877.848,00 1,47%

 Serviços de Auditoria Interna           293.000,00 0,49%

 Gestão do Processo Planej.Institucional             42.984,00 0,07%

 TOTAL      59.900.000,00 100,00

 RESULTADO ACUMULADO DO PERÍODO (1-2) 0,00

 RESUMO GERAL 

 Atividade Meio        5.135.606,00 8,57%

 Atividade Fim      54.764.394,00 91,43%   

 TOTAL      59.900.000,00 100%

27. PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA DO SESCOOP/PR PARA 2018
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A representação sindical patronal em segundo grau se 

faz presente atualmente por cinco federações, sendo 

três interestaduais e duas estaduais.
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FECOOPAR

Relatório de 
Atividades e Prestação de Contas 

2017
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28.  O SISTEMA SINDICAL COOPERATIVO

A organização do sistema sindical cooperativo 

começou a ser implantada no início da déca-

da de 1990, quando as Organizações Estaduais  

de Cooperativas (OCEs), seguindo orientação  

da Organização das Cooperativas Brasileiras 

(OCB), ampliaram suas ações para adquirir  

a prerrogativa de sindicato, por meio do re- 

gistro sindical junto ao Ministério do Trabalho e, 

assim, poderem exercer a representação sin- 

dical patronal das cooperativas. Consequente-

mente, os sindicatos laborais, visando à paridade 

sindical, constituíram-se para representar os tra-

balhadores em cooperativas em todo o território 

brasileiro.

Sindicato é definido pela doutrina jurídica como 

uma associação livre de empregados ou de em-

pregadores ou de trabalhadores autônomos para 

defesa dos interesses respectivos. O artigo 511 da 

Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) assegu-

ra a licitude de associações cuja finalidade seja o 

estudo, defesa e coordenação de interesses eco-

nômicos e profissionais. Tais interesses emanam, 

respectivamente, da identidade, similaridade ou 

conexões das atividades empreendidas e, por con-

seguinte, das atividades ou profissões necessárias 

para a sua concretização. 

A associação de categoria econômica ou profissio-

nal está disciplinada no artigo 8º da Constituição 

Federal, sendo vedado ao poder público a inter-

ferência ou intervenção na organização sindical. O 

exercício da representatividade sindical ocorre em 

bases territoriais distintas, que poderão ser muni-

cipais, intermunicipais, estaduais, interestaduais e 

nacionais. Deste modo, o sindicato objetiva realizar 

a defesa dos direitos e interesses coletivos ou in-

dividuais da categoria, inclusive em questões judi-

ciais e administrativas.

Assim, o sistema sindical, em 1º grau, é  

formado pelos sindicatos patronais e laborais,  

em 2º grau, pelas federações e, em 3º grau,  

pelas confederações, o ápice da denominada pi-

râmide sindical.

REPRESENTAÇÃO 
PATRONAL NACIONAL
A categoria econômica cooperativista encontra-se 

organizada nos três níveis da pirâmide sindical: 

Confederação, Federação e Sindicatos.

CONFEDERAÇÃO

Com sede em Brasília, a Confederação Nacional  

das Cooperativas (CNCoop) é composta por  

três federações interestaduais, duas estaduais  

(Paraná e São Paulo) e oito sindicatos a ela  

vinculados diretamente (existe também a  

Federação da Região Norte do País, que ainda  

não tem seu registro junto ao Ministério  

do Trabalho). Sua abrangência territorial é nacio-

nal. Trata-se de uma entidade sindical patronal  

de 3º grau que representa a categoria econômica 

cooperativista em todos os seus ramos de ativida-

des. 

FEDERAÇÕES

A representação sindical patronal em 2º grau se 

faz presente atualmente por cinco federações, 

sendo três interestaduais e duas estaduais.

INTERESTADUAIS

  FECOOP CENTRO-OESTE E TOCANTINS

 Com base territorial nos estados de Goiás 
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(OCB-GO), Mato Grosso (OCB-MT), Mato 

Grosso do Sul (OCB-MS), Tocantins (OCB-TO) 

e no Distrito Federal (OCB-DF).

  FECOOP NORDESTE

 Com base territorial nos estados de  

Pernambuco (OCB-PE), Ceará (OCB-CE), 

Maranhão (OCB-MA) Paraíba (OCB-PB), Rio 

Grande do Norte (OCB-RN), Piauí (OCB-PI) e 

Sergipe (Ocese).

  FECOOP NORTE

 Com base territorial nos estados do Amapá, 

Amazonas, Pará, Rondônia e Roraima, ainda 

sem registro no Ministério do Trabalho.

FECOOP NORTE*

OCB-AP
OCB-AM
OCB-PA
OCB-RO
OCB-RR

FECOOP CO/TO

OCB-GO
OCDF
OCB-MT
OCB-MS
OCB-TO

FECOOPAR

OCEPAR
SINCOOPAR OESTE
SINCOOPAR SUDOESTE
SINCOOPAR NORTE
SINCOOPAR NOROESTE
SINCOOPAR SAÚDE
SINCOOPAR TRANSPORTE
SINCOOPAR CENTRO-SUL
SINCOOPAR CRÉDITO PR

 

OCERGS
SINDICOOPER

FESCOOP SP

SINCOADA
SINCOMOTA
SINACRED
SINCOOMED
SINCOOESP
SINCODONTO*
SINDICRESP*
SINCOOPROD*
SINDICOOP TRANSPORTES*

OCB-RJ
SINDCOOPHAB RJ
SINDCOOP AGRO RJ*
SINDCOOPCRED RJ*
SINDCOOPSAÚDE RJ*
SINDTRANSRIO RJ*
FETRABALHO RJ*

FECOOP SULENE

OCB-ES
OCEB
OCB-AL
OCEMG
OCESC

FECOOP NE

OCB-PE
OCB-CE
OCEMA
OCB-PB
OCB-PI
OCB-RN
OCESE

* Entidades que não possuem registro junto ao Ministério do Trabalho (MIT)

  FECOOP SULENE

 Com base territorial nos estados do Espírito  

Santo (OCB-ES), Bahia (Oceb), Alagoas  

(OCB-AL), Minas Gerais (Ocemg) e Santa  

Catarina (Ocesc).

FEDERAÇÕES ESTADUAIS
  FECOOPAR

 Com base territorial no estado do Paraná. 

  FESCOOP

 Com base territorial no estado de São Paulo.

SINDICATOS
A representação sindical patronal em 1º grau está 

consolidada por 50 sindicatos de cooperativas, or-

ganizados no território brasileiro.
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REPRESENTAÇÃO 
LABORAL NACIONAL
A representação dos empregados em coopera-

tivas está organizada em dois níveis da pirâmide 

sindical, ou seja, uma federação, em 2º grau, e 

os sindicatos, em 1º grau. Uma segunda federa-

ção está em vias de obter seu registro junto ao  

Ministério do Trabalho.

FEDERAÇÃO
Com sede em Brasília, a Federação Nacional 

dos Trabalhadores Celetistas nas Cooperativas do  

Brasil (Fenatracoop) possui base territorial nacio-

nal e representa a categoria sindical laboral em 2º 

grau. A segunda federação tem base territorial no 

estado do Paraná, porém, ainda não tem registro.

SINDICATOS
A representação em 1º grau dos trabalhadores em 

cooperativas se efetiva por meio de 29 sindica-

tos registrados. Outros seis aguardam registro no  

Ministério do Trabalho. 

Em razão da especificidade, a representação sin-

dical laboral para alguns ramos do cooperativismo 

ocorre por meio de sindicatos específicos, como o 

dos motoristas.

REPRESENTAÇÃO 
LABORAL NO PARANÁ
O movimento sindical dos trabalhadores em  

cooperativas surgiu em Campo Mourão, no  

dia 13 de dezembro de 1993, com a fundação do 

Sintracoop. Esse sindicato levou os empregados a 

se organizarem no Brasil todo e, atualmente, já são 

25 sindicatos de 1º grau e uma federação de 2º 

grau. 

No Paraná, existem seis sindicatos dos trabalhado-

res em cooperativas agropecuárias, um de crédito 

e um de saúde. Este último recebeu registro do 

Ministério do Trabalho e Emprego em 2015. Existe 

ainda uma federação estadual, a Fetracoop, que 

recebeu registro sindical no dia 14 de novembro 

deste ano.

REPRESENTAÇÃO 
PATRONAL NO PARANÁ
A Ocepar foi a primeira organização estadual a 

buscar a representação sindical cooperativista. 

Em Assembleia Geral Extraordinária, realizada 

em 1993, o estatuto da entidade foi aprimorado 

e sua denominação foi alterada para Sindicato e  

Organização das Cooperativas do Estado do  

Paraná. Em 15 de janeiro de 1997, a Ocepar ad-

quiriu o registro sindical concedido pelo Ministério 

do Trabalho, sendo reconhecida como entidade 

sindical patronal representativa das cooperativas 

paranaenses. Com o objetivo de aperfeiçoar a 

representação, em 9 de setembro de 2003, em  

Assembleia Geral Extraordinária, o Sindicato  

Ocepar desmembrou-se, atribuindo parcelas de 

sua representatividade a sindicatos regionais. 

Para o ramo agropecuário, foram criados cinco 

sindicatos regionais: Sincoopar Norte, Sincoopar  

Noroeste, Sincoopar Centro-Sul, Sincoopar  

Oeste e Sincoopar Sudoeste; para representar  

o ramo transporte, um sindicato estadual, o  

Sincoopar Transporte; para o ramo saúde, o  

Sincoopar Saúde, também de abrangência estadu-

al, e da mesma forma para o crédito, por meio do 

Sincoopar Crédito. Os demais ramos do cooperati-

vismo se encontram representados pelo Sindicato 

Ocepar, inclusive o crédito, enquanto o Sincoopar 

Crédito não obtiver seu registro junto ao Ministério 

do Trabalho. 

FEDERAÇÃO
Após o desmembramento do Sindicato Ocepar, 

e com a concessão dos registros dos sindicatos 

regionais ou específicos, criou-se a Federação 

e Organização das Cooperativas do Estado do  

Paraná (Fecoopar), com o objetivo de coordenar a 

representação das cooperativas nas negociações 

sindicais e no desenvolvimento das atividades que 

almejavam o aprimoramento da relação capital e 

trabalho nos diferentes ramos do cooperativismo 

paranaense.

A Fecoopar é uma entidade sindical patronal de 
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2º grau, sem fins lucrativos, destinada ao estu-

do e para fazer a defesa da categoria econômi-

ca e das atividades atribuídas aos sindicatos  

cooperativistas. Possui abrangência territorial em 

todo o Paraná e obteve seu registro sindical em 

23 de maio de 2006. São filiados à Fecoopar os 

sindicatos Ocepar, Sincoopar Norte, Sincoopar  

Noroeste, Sincoopar Centro-Sul, Sincoopar  

Sudoeste, Sincoopar Oeste, Sincoopar Transporte, 

Sincoopar Saúde e Sincoopar Crédito. 

29.  AÇÕES INSTITUCIONAIS 

FECOOPAR
  ASSEMBLEIA GERAL 

 Assembleia Geral da Fecoopar é formada pelo 

Conselho de Representantes que, por sua vez, 

é composto por delegados de cada sindicato 

filiado. A representação dos sindicatos na Fe-

deração ocorre por dois membros titulares e 

um suplente.

 A atribuição estatutária da Assembleia Geral 

Ordinária (AGO) é fixar as diretrizes e aprovar 

a prestação de contas da Diretoria. A última 

AGO foi realizada no dia 3 de abril de 2017, 

quando deliberou sobre o relatório de ativida-

des, balanço patrimonial e aprovação das con-

tas da Diretoria referente ao ano civil anterior, 

além de aprovar as propostas orçamentárias 

das receitas e das despesas, como também, 

o programa de trabalho para o exercício de 

2017, conforme o parecer do Conselho Fiscal.

  DIRETORIA

 A Diretoria, órgão executivo da Federação, es-

teve reunida seis vezes no decorrer do exercí-

cio para deliberar sobre diversos assuntos de 

interesse da instituição, em sua maioria, para 

decisões sobre negociações sindicais.

  CONSELHO FISCAL

 O Conselho Fiscal esteve reunido uma vez, para 

análise das contas e elaboração do seu parecer. 

  QUADRO FUNCIONAL

 A Fecoopar conta com quadro próprio de 

quatro empregados, todos com formação de 

nível superior, responsáveis pela gestão da  

Federação e dos sindicatos filiados, coorde-

nação das negociações sindicais e represen-

tação administrativa, política e judicial das  

cooperativas paranaenses. 

SINDICATOS INTEGRANTES 
DA FECOOPAR

  ASSEMBLEIAS GERAIS 

 As Assembleias Gerais Ordinárias dos sindica-

tos que compõem a Fecoopar foram realiza-

das no primeiro bimestre de 2017 visando à 

aprovação das contas do exercício anterior, do 

orçamento de receitas e despesas e do pro-

grama de trabalho.

  DIRETORIAS DOS SINDICATOS

 Foram realizadas reuniões com as diretorias 

dos sindicatos para tratar de temas específi-

cos das cooperativas de cada região e, ainda, 

deliberar sobre o plano de trabalho e as nego-

ciações coletivas concernentes a cada um dos 

sindicatos. 

  CONSELHO FISCAL

 O Conselho Fiscal dos sindicatos esteve reu-

nido uma única vez para análise das contas e 

elaboração do seu parecer.
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30.  AÇÕES DE REPRESENTAÇÃO

Neste ano, o destaque ficou para as preposições 

e sustentação de novas redações à proposta da  

Reforma Trabalhista. Titular da coordenação dos 

sindicatos patronais representantes da catego-

ria econômica paranaenses nos debates e inter-

venções junto ao Relator do PL, ao ministro do  

Trabalho e ao Congresso Nacional, de maneira di-

reta ou indireta, quando presente a CNCoop.

  CNCOOP

 A Fecoopar teve papel de fundamental  

importância na manutenção da represen- 

tatividade do crédito nacional para os sin- 

dicatos das OCEs. Variadas ações adminis- 

trativas e judiciais foram coordenadas pela 

Fecoopar e CNCoop, destacando-se a ação 

judicial na qual o sindicato Ocepar defende 

os préstimos e qualidades da representação  

estadual das cooperativas de crédito em  

vez de representatividade por um sindicato 

nacional.

 A fim de demonstrar a representatividade sin-

dical e assegurar padrão nacional de direitos 

e deveres ao ramo cooperativista do crédito e 

da saúde, foram realizadas reuniões, debates 

jurídicos e econômicos para a formatação de 

duas Convenções Coletivas Nacionais para es-

tes ramos.

 Importantes também foram as reuniões e de-

bates havidos com o Congresso, Ministério  

do Trabalho, federações patronais e coopera-

tivas para subsidiar, defender e encaminhar o 

conteúdo de interesse cooperativista dentro 

da redação da Reforma Trabalhista.

  PARTICIPAÇÕES EM COLEGIADOS

 A Fecoopar participou de diversas reuniões 

temáticas, políticas e jurídicas com as demais 

federações patronais paranaenses, a fim de 

discutir e propor soluções e atos necessários 

para a defesa e melhoria do relacionamento 

com os trabalhadores e instituições públicas, 

bem como da Comissão Tripartite do Salário 

Mínimo Regional.

 Com o objetivo de analisar as tendências do 

mercado de trabalho, os projetos de lei, os 

atos administrativos, as decisões judiciais, 

o movimento sindical e outros assuntos do 

campo trabalhista, a Fecoopar participa, junta-

mente com advogados, médicos, engenheiros, 

auditores, procuradores, juízes, desembarga-

dores e ex-ministros do Tribunal Superior do 

Trabalho, do Conselho de Relações de Trabalho 

da Associação Comercial do Paraná.

  MINISTÉRIO DO TRABALHO 

 Houve participação nas semanas de preven-

ção de acidentes do trabalho da Secretaria de 

Relações do Trabalho do Paraná, programas 

relacionados à erradicação de trabalho infantil 

e trabalho escravo.

A FECOOPAR TEVE PAPEL DE FUNDAMENTAL IMPORTÂNCIA 
NA MANUTENÇÃO DA REPRESENTATIVIDADE DO CRÉDITO 
NACIONAL PARA OS SINDICATOS DAS OCEs.
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  MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

 TRABALHO DO PARANÁ

 Foram realizadas reuniões com o procurador-

-chefe do Ministério Público do Trabalho para 

interagir sobre a chamada operação “carne 

fraca”, mostrando que as cooperativas tra-

balham com ética e dentro da legalidade. Foi 

solicitado que toda e eventual correção de 

maquinário ou procedimentos relativos à NR12 

ou NR36 fosse tratada com discrição visto 

os ataques generalizados da mídia ao tema.

 Em Londrina, foram apresentados índices, 

direitos e obrigações para solução pacífica 

em troca de Ação Civil Pública movida por 

aquela Procuradoria do Trabalho, almejan-

do bom relacionamento com o MPT, bem 

como demonstrar as diferenciações do coo-

perativismo em relação às demais empresas.

 A Fecoopar convidou o procurador-chefe do  

MPT e o presidente do TRT-PR para even-

to de debate da Reforma Trabalhista com os 

departamentos de pessoal e jurídicos das co-

operativas paranaenses, no sentido de ter a 

manifestação clara sobre o posicionamento 

e atuação dos órgãos públicos frente à autu-

ação e aos julgamentos em nova legislação.

 Quanto à questão do cumprimento das 

cotas de pessoas com deficiências, a  

Fecoopar debateu e sustentou as dificulda-

des ao cumprimento de cotas. Evoluímos em 

saúde, segurança, medicina, engenharia, 

gestão e metodologia não somente no traba-

lho, mas na sociedade como um todo, assim 

muitos acidentes, doenças e deficiências não 

mais são verificados na atualidade, e o per-

centual de cotas dos mesmos é impraticável. 

Permanecendo tal obrigação legal, debate-se 

com aquela Procuradoria meios alternativos 

de compensação ou cumprimento das cotas.

  SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

 O Sincoopar Crédito conquistou judicial-

mente, no STF, o direito de representar as  

As propostas de 

alterações na 

legislação trabalhista 

foram temas de 

diversas ações 

promovidas pela 

Fecoopar, como o 

Fórum da Reforma 

Trabalhista
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31.  NEGOCIAÇÕES SALARIAIS

RAMO CRÉDITO

Ao longo do ano, a Fecoopar prestou assessoria ju-

rídica e sindical às cooperativas Sicredi, Credialian-

ça, CrediCoamo, Coopesf, Rodocrédito e Sicoob. 

RAMO SAÚDE

O Sincoopar Saúde realizou o trabalho de nego-

ciação sindical com o Secoomed e o Fenatracoop, 

bem como o de assessoria na formulação e forma-

tação de Acordos Coletivos de Trabalho privativos 

e específicos de certas cooperativas.

Frente à concorrência sindical laboral havida com 

três novos outros sindicatos, que concorrem à 

cooperativas de crédito em todo o Paraná. 

Não somente uma decisão favorável para o 

estado, mas para todas as outras representa-

ções sindicais estaduais. 

  JUSTIÇA DO TRABALHO

 Acompanhamento do trâmite normal dos au-

tos no STF, TST, TRT10 e Varas da Justiça  

do Trabalho de Brasília, até as atuais pro-

vidências tomadas pelo Ministério do  

Trabalho para expedição de Registro Sindical.

 Enfrentado dissídios coletivos da catego-

ria profissional médica contra o Simepar. 

Além do sucesso nas defesas do Sincoopar  

Saúde, mantiveram-se as instrumentações co-

letivas de trabalho formuladas com a categoria 

profissional cooperativista, atestando lisura e 

jurisdicionalidade ao processo de negociação 

sindical.

 Na Ação Civil Pública, na Vara do Trabalho 

de Cornélio Procópio, muito mais que sim-

plesmente conduzir o processo judicial pelo  

Sincoopar Norte e Noroeste, foi demonstrada 

toda a cultura cooperativista, treinamentos, 

investimentos, índices econômicos e quali-

dade de trabalho ofertada pelas cooperativas 

agropecuárias da região. Todo e eventual 

processo cooperativista que, por ventura, 

circular naquele fórum terá apreciação dife-

renciada em decorrência destes trabalhos.

Na Justiça do Trabalho, em Cornélio Procópio, 

além da condução do processo judicial, a 

Fecoopar se preocupou em difundir a cultura e 

os objetivos do cooperativismo como estratégia 

para a condução de futuras demandas
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representação dos empregados em cooperativas  

de saúde paranaenses, o Sincoopar Saúde está 

aferindo a amplitude, legalidade e legitimidade 

destes registros sindicais junto ao Ministério do  

Trabalho, Ministério Público do Trabalho e Poder 

Judiciário. Tal trabalho visa fornecer segurança 

jurídica e econômica às relações trabalhistas re-

gistradas em Convenção e Acordos Coletivos de  

Trabalho, realizadas com sindicatos legítimos e idô-

neos. 

 

RAMO AGROPECUÁRIO 

A representação sindical do ramo agropecuário é 

formada por cinco sindicatos de base, coordenar 

as negociações coletivas, acompanhar a subsidiar 

as discussões, realizar visitas e debates técnicos 

e jurídicos. 

A Federação atua, também nas esferas adminis-

trativas e jurídicas do direito do trabalho, junto à 

Superintendência Regional do Trabalho no Paraná 

e Ministério Público do Trabalho, no tangente à fis-

calização destes órgãos, bem como assessora as 

cooperativas nas suas defesas.

As negociações dos cinco sindicatos patronais 

(Sincoopar Oeste, Sincoopar Noroeste, Sincoopar 

Norte, Sincoopar Sudoeste e Sincoopar Centro-

-Sul) foram efetivadas com os sete sindicatos dos 

trabalhadores em cooperativas, tendo-se chegado 

a bom termo e realizado os Acordos ou Conven-

ções Coletivas de Trabalho.

Destaca-se o retorno da Convenção Coletiva 

de Trabalho firmada entre Sincoopar Oeste e  

Sintrascoopa, levando uma instrumentação coleti-

va única à respectiva região, reduzindo o número 

de Acordos Coletivos e fortalecendo ainda mais a 

unidade e estratégias sindicais futuras.

Tendo sido verificada a redação qualificadora de ca-

tegoria diferenciada para os sindicatos laborais liga-

dos à movimentação de mercadorias, a Fecoopar  

explicou aos Sincoopares Agro as consequências e 

providências da negociação obrigatória para com 

esta categoria. Foi negociado o exato repasse de 

índices e reajustes praticados com a categoria pre-

ponderante, não havendo desgaste em rodadas 

de reuniões próprias com esta categoria.

Quanto à categoria diferenciada dos motoristas ro-

doviários empregados nas cooperativas do ramo 

agropecuário, após quatro reuniões, foi garantida 

a igualdade dos índices e reajustes fechados em 

cada Sincoopar Agro. 

RAMO TRANSPORTE

Somente uma reunião sindical foi suficiente para 

garantir a assinatura da Convenção entre Sincoopar  

Transporte e Fenatracoop.

Destaca-se também o trabalho que o Sincoopar 

Transporte realiza para as cooperativas no registro 

de caminhões na Agência Nacional de Transportes 

Terrestres (ANTT) em 2017, que totalizou 1.360 

registros.

DEMAIS RAMOS

A Fecoopar atuou no ramo de Infraestrutura, au-

xiliando na aproximação com o sindicato laboral, 

destravando as negociações, bem como auxiliou na 

realização de Acordos Coletivos de Trabalho, como 

ocorreu com a Unicampo nas tratativas de seu 

Acordo Coletivo de Trabalho junto à Fenatracoop.

DESTACA-SE O RETORNO DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 
FIRMADA ENTRE SINCOOPAR OESTE E SINTRASCOOPA, LEVANDO 

UMA INSTRUMENTAÇÃO COLETIVA ÚNICA À RESPECTIVA REGIÃO
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32.  AÇÕES DE CAPACITAÇÃO

Importante trabalho se deu junto às questões  

de saúde e segurança no trabalho realizado  

pelo Sincoopar Oeste e Fecoopar, onde a padro-

nização de boas práticas, treinamentos e debates 

ocorrem mensalmente entre técnicos, engenhei-

ros e médicos das cooperativas frigoríficas da  

região. Um integrante da Fecoopar participou de 

cada uma destas reuniões e atuou como ponte 

de ligação deste grupo com o Ministério do Tra-

balho, CNCoop, , ABPA, MPT e TRT. O fluxo de  

comunicação, ideias e trabalho é bidirecional 

visando melhorar, padronizar e referenciar as  

cooperativas na excelência da saúde e segurança 

no trabalho.

A Fecoopar integra o grupo de debates, sugestão e 

propostas de soluções aos problemas do setor da 

indústria de carnes, aves e suínos da Associação 

Brasileira de Proteína Animal (ABPA). Especialistas 

de todo o Brasil discutem neste fórum o que há de 

mais atual e pertinente à legislação, normativa e 

práticas de trabalho no setor. 

Foi realizado o treinamento prático e teórico relati-

vo à NR13 viabilizando o aprendizado, aperfeiçoa-

mento e reciclagem na segurança e operação de 

vasos de pressão, caldeiras e suas tubulações e, 

também, o treinamento em perícias técnicas. 

Com relação ao “eSocial”, foram realizados treina-

mentos em quatro localidades, com o propósito de 

esclarecer os departamentos de pessoal das co-

operativas sobre questões de implementação do 

sistema. 

33.  ASSESSORIAS AOS SINDICATOS E COOPERATIVAS

A Fecoopar auxiliou os sindicatos filiados nas ne-

gociações e elaboração das Convenções Coletivas 

de Trabalho, na estruturação de Acordos Coletivos 

de Trabalho e registros no Sistema Mediador. Pres-

tou ainda assessoria jurídica, emitindo pareceres 

nas áreas trabalhista, previdenciária e sindical, 

bem como apoiou os responsáveis pelas áreas de 

recursos humanos dos sindicatos e das coopera-

tivas. 

PLANEJAMENTO E CONTROLE

Foi implantada a metodologia de Gestão  

Estratégica Orientada a Resultados (GEOR), com 

inserção dos projetos no Sistema de Gestão Estra-

tégica Orientada a Resultados (SIGEOR). Também 

foram desenvolvidas atividades para revisão do 

Plano de Metas, de forma a se buscar a substi-

tuição de atividades por resultados, tendo sido 

aperfeiçoado o sistema de acompanhamento e 

execução das metas planejadas. 

REFORMA TRABALHISTA

A Fecoopar coletou informações dos departamen-

tos de pessoal e jurídico das cooperativas pertinen-

tes aos temas que as prejudicavam nas rotinas de 

recursos humanos e processos trabalhistas, com-

pilou o estudo e subsidiou a CNCoop, que atuou 

junto ao Congresso Nacional, ao relator, ao minis-
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tro do Trabalho e às demais confederações patro-

nais, para a definição de texto de nova legislação.

Mais que discutir o texto anterior e atual da 

nova legislação trabalhista, a Fecoopar trouxe a  

Advocacia, o Ministério Público do Trabalho e o  

Tribunal Regional do Trabalho para ouvir diretamen-

te dos representantes destas instituições o parecer 

e procedimentos a serem adotados pelos fiscais e 

julgadores da legislação reformada. 

Após a entrada em vigor da Reforma  

Trabalhista, foram realizados quatro treinamen- 

tos específicos destinados aos responsáveis  

pelos departamentos de pessoal das coope- 

rativas, para esclarecê-los sobre as mudanças e 

oportunidades, tornando-os aptos a serem instru-

mentos de transformação e renovação de parte 

das rotinas trabalhistas e processos, que afeta-

rão futuramente novos julgados e jurisprudências  

setorizadas.

A Fecoopar sempre 

esteve presente nos 

debates envolvendo 

os direitos das 

cooperativas, a 

exemplo da reunião 

das entidades 

cooperativistas do 

sul, ocorrida em 

maio, em Porto 

Alegre

A FECOOPAR COLETOU INFORMAÇÕES DOS DEPARTAMENTOS DE 
PESSOAL E JURÍDICO DAS COOPERATIVAS PERTINENTES AOS TEMAS 

QUE AS PREJUDICAVAM NAS ROTINAS DE RECURSOS HUMANOS E 

PROCESSOS TRABALHISTAS, COMPILOU O ESTUDO E SUBSIDIOU A 

CNCOOP, QUE ATUOU JUNTO AO CONGRESSO NACIONAL
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34. DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 (EM REAIS)

 ATIVO   2017 2016

 CIRCULANTE   2.707.836,31 1.770.798,25

     

 Caixa e equivalentes de caixa   493,11 7.603,84

 Caixa   63,50 2.423,68

 Bancos conta movimento   429,61 5.180,16

   

 Direitos realizáveis NOTA 4 21.931,20 19.613,57

 Créditos de terceiros   21.931,20 19.613,57

    

 Ativo financeiro  2.685.412,00 1.743.580,84

 Aplicações financeiras  2.685.412,00 1.743.580,84

    

 NÃO CIRCULANTE NOTA 5 32.048,09 40.799,35

     

 Imobilizado   32.048,09 40.799,35

 Equipamentos de informática   28.837,68 23.660,66

 Veículos   50.525,00 50.525,00

 (-) Depreciação acumulada   (47.314,59) (33.386,31)

   

 Intangível   0,00 0,00

 Direitos de uso de softwares   16.830,00 16.830,00

  (-) Amortização  acumulada   (16.830,00) (16.830,00)

   

 ATIVO TOTAL   2.739.884,40 1.811.597,60

 PASSIVO   2017 2016

 CIRCULANTE  212.063,24 198.657,58

 Contas a pagar NOTA 6 3.655,20 4.288,95

 Obrigações sociais   22.945,15 17.897,93

 Consignações a recolher   17.060,92 14.507,17

 Provisões de pessoal e encargos   168.401,97 161.963,53

     

 PATRIMÔNIO LÍQUIDO   2.527.821,16 1.612.940,02

 Patrimônio social   1.612.940,02 1.512.991,44

 Superavit do exercício   914.881,14 99.948,58

     

 PASSIVO TOTAL   2.739.884,40 1.811.597,60

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis

FEDERAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DAS COOPERATIVAS DO ESTADO DO PARANÁ - FECOOPAR
CNPJ 06.964.532/0001-25



113

FECOOPAR

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERAVIT OU DEFICIT (EM REAIS)

      2017 2016

 RECEITAS   1.729.878,43 848.739,46

 Contribuição sindical  406.121,95 338.522,90

 Receitas de manutenção   7.456,48 6.966,56

 Convênios NOTA 8 1.316.300,00 503.250,00

         

 DESPESAS   1.036.740,79 960.173,32

 Pessoal e encargos   837.821,00 760.524,83

 Gastos gerais   71.437,93 75.680,70

 Gastos convênios   40.835,04 38.533,76

 Viagens   59.630,94 62.251,53

 Manutenção de bens   4.713,97 1.474,97

 Impostos e taxas   8.373,63 7.822,21

 Depreciação de bens  13.928,28 13.885,32

         

 RESULTADO OPERACIONAL   693.137,64 (111.433,86)

 RESULTADO ANTES DO FINANCEIRO   693.137,64 (111.433,86)

         

 RESULTADO FINANCEIRO    221.743,50 211.382,44

 Receitas financeiras   222.131,16 211.679,68

 Despesas financeiras   (387,66) (297,24)

         

 SUPERAVIT DO EXERCÍCIO   914.881,14 99.948,58

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DOS BENS DO ATIVO

 GRUPOS SALDO INICIAL   INCLUSÕES   BAIXAS  SALDO FINAL  

  31.12.2016   31.12.2017

 IMOBILIZADO 40.799,35 5.177,02 (13.928,28) 32.048,09

  Equipamentos de informática 23.660,66 5.177,02 0,00 28.837,68

 Veículos 50.525,00 0,00 0,00 50.525,00

 (-) Depreciação acumulada (33.386,31) 0,00 (13.928,28) (47.314,59)

 INTANGÍVEL 0,00 0,00 0,00 0,00

  Bens intangíveis 16.830,00 0,00 0,00 16.830,00

 (-) Amortização acumulada (16.830,00) 0,00 0,00 (16.830,00)

 TOTAL 40.799,35 5.177,02 (13.928,28) 32.048,09

FEDERAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DAS COOPERATIVAS DO ESTADO DO PARANÁ - FECOOPAR
CNPJ 06.964.532/0001-25

FEDERAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DAS COOPERATIVAS DO ESTADO DO PARANÁ - FECOOPAR
CNPJ 06.964.532/0001-25
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DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL

 MOVIMENTAÇÃO PATRIMÔNIO    PATRIMÔNIO

  SOCIAL SUPERAVIT   SOCIAL

 SALDO EM 31/12/2014 1.007.689,06 289.387,36   1.297.076,42

 Superavit do exercício anterior 289.387,36 (289.387,36)   -

 Superavit do exercício corrente - 215.915,02   215.915,02

 Ajuste de exercício anterior - -   -

 SALDO EM 31/12/2015 1.297.076,42 215.915,02   1.512.991,44 

 Superavit do exercício anterior 215.915,02 (215.915,02)   -

 Superavit do exercício corrente - 99.948,58   99.948,58

 Ajuste de exercício anterior - -   -

 SALDO EM 31/12/2016 1.512.991,44 99.948,58   1.612.940,02

 Superavit do exercício anterior 99.948,58 (99.948,58)   -

 Superavit do exercício corrente - 914.881,14   914.881,14

 Ajuste de exercício anterior - -   -

 SALDO EM 31/12/2017 1.612.940,02 914.881,14 0,00 2.527.821,16

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA (EM REAIS)

 ATIVIDADES  2017 2016

 FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS  

 Recebimentos  1.951.234,27 1.059.824,66

 Pagamentos a fornecedores e empregados  (1.009.019,19) (901.968,03)

 Caixa líquido proveniente das atividades operacionais  942.215,08 157.856,63

 FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO  

 Compra de ativo imobilizado  (5.177,02) -

 Recebido pela venda de Imobilizado  - -

 Dividendos recebidos  - -

 Caixa líquido usado das atividades de investimento  (5.177,02) -

 FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO  

 Recebido por empréstimo a longo prazo  - -

 Pagamento de passivo  - -

 Caixa líquido usado das atividades de financiamento  - -

     

 AUMENTO LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA  937.038,06 157.856,63

     

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO PERÍODO   1.770.798,25 1.612.941,62

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA AO FIM DO PERÍODO   2.707.836,31 1.770.798,25

VARIAÇÃO DAS CONTAS CAIXA/BANCOS/EQUIVALENTES   937.038,06 157.856,63

FEDERAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DAS COOPERATIVAS DO ESTADO DO PARANÁ - FECOOPAR
CNPJ 06.964.532/0001-25

FEDERAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DAS COOPERATIVAS DO ESTADO DO PARANÁ - FECOOPAR
CNPJ 06.964.532/0001-25
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NOTAS EXPLICATIVAS SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE 31/12/2017

NOTA 1 – CONTEXTO OPERACIONAL

A Federação e Organização das Cooperativas do 

Estado do Paraná - Fecoopar, entidade sindical 

de grau superior, com base territorial no Esta-

do do Paraná, sociedade simples, sem fins lu-

crativos, constituída em 30/12/2003 e filiada à  

CNCOOP – Confederação Nacional das Cooperativas  

Brasileiras, tem como objeto social representar 

os interesses gerais dos sindicatos patronais das  

cooperativas, respectivas categorias e seus filiados, 

no judiciário em sua base territorial. 

NOTA 2 – ELABORAÇÃO E 

APRESENTAÇÃO DAS 

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

As demonstrações contábeis da Fecoopar levanta-

das em 31 de dezembro de 2017 comparativas com 

2016 estão de acordo com as práticas contábeis 

adotadas no Brasil, emitidas pelo Conselho Federal 

de Contabilidade – CFC, com observância também 

aos pronunciamentos contábeis em vigor e legisla-

ção aplicável.

NOTA 3 – PRINCIPAIS 

PRÁTICAS CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis estão de acordo com 

os Princípios de Contabilidade, obedecidas às dis-

posições das Normas Brasileiras de Contabilida-

de e vislumbrando as alterações promovidas na 

Lei nº 6.404/76, instituídas pela Lei 11.638/2007, 

Lei 11.941/2009, e Resolução CFC - Conselho  

Federal de Contabilidade nº 838/99 que aprovou a 

NBC T 10.18 - Entidades Sindicais e Associações 

de Classe.

a) Regimes de escrituração

 As receitas são reconhecidas no resultado 

quando do efetivo recebimento, e as despesas 

são reconhecidas pelo regime de competência. 

b) Estimativas contábeis

 São reconhecidas na contabilidade quando 

da sua realização, do recebimento e/ou paga-

mento.

c) Aplicações financeiras

 São registradas pelo montante dos investimen-

tos acrescidos dos rendimentos proporcionais 

líquidos auferidos até a data do balanço. 

d) Depreciação e amortização

 A depreciação ou amortização dos bens do 

Imobilizado estão computadas aos bens ad-

quiridos. Os bens tangíveis e intangíveis não 

estão registrados por um valor maior que o da 

sua realização, seja pela venda ou pelo uso, o 

valor atual dos Ativos relevantes imobilizados 

e intangíveis possuem evidências de seu valor 

recuperável.

e) Receitas de contribuições, convênios e 

manutenção

 Provenientes da Contribuição Sindical Patronal 

dos vários ramos do cooperativismo paranaen-

se e ressarcimentos de custeios dos Sindica-

tos Regionais das Cooperativas do Estado do 

Paraná. Conta com o aporte de rendimentos 

oriundos de ganhos em aplicações no mer-

cado financeiro e outras receitas com taxas e 

recuperações de despesas.

NOTA 4 – DIREITOS REALIZÁVEIS

Registram-se em Direitos Realizáveis os adianta-

mentos concedidos aos funcionários e despesas 

de exercício seguinte.

 DIREITOS REALIZÁVEIS  2017 2016

 Adiantamentos a funcionários (férias)  21.520,84 16.916,24

 Crédito de terceiros curto prazo  0,00 2.343.95

 Despesas de exercício seguinte  410,36 353,38

 TOTAL  21.931,20 19.613,57

FEDERAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DAS COOPERATIVAS DO ESTADO DO PARANÁ - FECOOPAR
CNPJ 06.964.532/0001-25
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NOTA 5 – IMOBILIZADO, INTANGÍVEL

Curitiba, 31 de dezembro de 2017.

Carlos Roberto Gonçalves
Contador- CRC PR 046641/O-3             

Nelson Costa                   
Superintendente

José Roberto Ricken  
Presidente

 GRUPOS SALDO INICIAL   INCLUSÕES   BAIXAS  SALDO FINAL  

  31.12.2016   31.12.2017

 IMOBILIZADO 40.799,35 5.177,02 (13.928,28) 32.048,09

 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 23.660,66 5.177,02 - 28.837,68

 VEÍCULOS 50.525,00 - - 50.525,00

 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (33.386,31) - (13.928,28) (47.314,59)

 INTANGÍVEL 0,00 0,00 0,00 0,00

 Bens intangíveis 16.830,00 - - 16.830,00

 (-) Amortização acumulada (16.830,00) - - (16.830,00)

 TOTAL 40.799,35 5.177,02 (13.928,28) 32.048,09

NOTA 6 – CONTAS A PAGAR

O grupo contas a pagar é composto por R$ 

3.655,20 a recolher em janeiro de 2018:  em favor 

da Ocepar no valor de R$ 3.655,20 referente a 

despesas operacionais realizadas em dezembro 

de 2017.

NOTA 7 – CONTINGÊNCIAS PASSIVAS

Até a data deste balanço não há contra a entidade 

contingências passivas de natureza fiscal, tributá-

ria ou trabalhista a serem registradas.

NOTA 8 – RECEITA DE CONVÊNIOS

O grupo receita com convênio é composto por  

R$ 1.316.300,00, referente a valores recebidos 

dos sindicatos patronais filiados à Fecoopar duran-

te o exercício de 2017.

NOTA 9 – SEGURO CONTRATADO
A entidade é detentora de contrato de seguros que 

abrange o veículo da frota com cobertura contra os 

riscos de incêndio, colisão e roubo, danos materiais 

e corporais, assegurado pelo valor de mercado.

NOTA 10 – EVENTOS SUBSEQUENTES
Em 31 de dezembro de 2017 até a data de realiza-

ção da auditoria, não ocorreram quaisquer even-

tos que pudessem alterar de forma significativa a 

situação patrimonial, econômica e financeira nas 

demonstrações contábeis apresentadas.

 SINDICATO VALOR

 OCEPAR 752.400,00

 SINCOOPAR CENTRO SUL 161.500,00

 SINCOOPAR NOROESTE 138.200,00

 SINCOOPAR SUDOESTE 43.800,00

 SINCOOPAR NORTE 50.550,00

 SINCOOPAR SAÚDE 158.600,00

 SINCOOPAR TRANSPORTE 11.250,00

 TOTAL 1.316.300,00
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RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES 

SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Ilmos. Srs. 
Membros da Diretoria e do Conselho Fiscal da
Federação e Organização das Cooperativas 
do Estado do Paraná - FECOOPAR
Curitiba - Paraná

OPINIÃO
Examinamos as demonstrações contábeis da  
Federação e Organização das Cooperativas do 
Estado do Paraná - FECOOPAR (“Sindicato”), que 
compreendem o balanço patrimonial em 31 de de-
zembro de 2017 e as respectivas demonstrações 
de superavit ou deficit, das mutações do patrimô-
nio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício 
findo nessa data, bem como as correspondentes 
notas explicativas, incluindo o resumo das princi-
pais políticas contábeis.

Em nossa opinião, as demonstrações contábeis 
acima referidas apresentam adequadamente, em 
todos os aspectos relevantes, a posição patrimo-
nial e financeira da Federação e Organização das 
Cooperativas do Estado do Paraná - FECOOPAR, 
em 31 de dezembro de 2017, o desempenho de 
suas operações e os seus fluxos de caixa para o 
exercício findo nessa data, de acordo com as prá-
ticas contábeis adotadas no Brasil.

BASE PARA OPINIÃO
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as 
normas brasileiras e internacionais de auditoria. 
Nossas responsabilidades, em conformidade com 
tais normas, estão descritas na seção a seguir in-
titulada “Responsabilidades do auditor pela audi-
toria das demonstrações contábeis”. Somos inde-
pendentes em relação a Entidade de acordo com 
os princípios éticos relevantes previstos no Código 
de Ética Profissional do Contador e nas normas 
Profissionais emitidas pelo Conselho Federal de 
Contabilidade – CFC e cumprimos com as demais 
responsabilidades éticas de acordo com essas 
normas. Acreditamos que a evidência de auditoria 
obtida é suficiente e apropriada para fundamentar 
nossa opinião.

RESPONSABILIDADES DA 
ADMINISTRAÇÃO E DA GOVERNANÇA 
PELAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
A administração é responsável pela elaboração 
e adequada apresentação das demonstrações 
contábeis de acordo com as práticas contábeis 
adotadas no Brasil e pelos controles internos que 
ela determinou como necessários para permitir a 

elaboração de demonstrações contábeis livres de 
distorção relevante, independentemente se causa-
da por fraude ou erro.

Na elaboração das demonstrações contábeis, 
a administração é responsável pela avaliação 
da capacidade de a Entidade continuar ope- 
rando, divulgando, quando aplicável, os assuntos 
relacionados com a sua continuidade operacional 
e o uso dessa base contábil na elaboração das de-
monstrações contábeis a não ser que a adminis-
tração pretenda liquidar a Entidade ou cessar suas 
operações, ou não tenha nenhuma alternativa re-
alista para evitar o encerramento das operações.

Os responsáveis pela governança da Cooperativa 
são aqueles com responsabilidade pela supervisão 
do processo de elaboração das demonstrações 
contábeis.

RESPONSABILIDADES DO 
AUDITOR PELA AUDITORIA DAS 
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 
Nossos objetivos são obter segurança razoável 
de que as demonstrações contábeis, tomadas 
em conjunto, estão livres de distorção relevante, 
independentemente se causada por fraude ou 
erro, e emitir relatório de auditoria contendo nos-
sa opinião. Segurança razoável é um alto nível de 
segurança, mas não uma garantia de que a audi-
toria realizada de acordo com as normas brasilei-
ras e internacionais de auditoria sempre detectam 
as eventuais distorções relevantes existentes. As 
distorções podem ser decorrentes de fraude ou 
erro e são consideradas relevantes quando, indi-
vidualmente ou em conjunto, possam influenciar, 
dentro de uma perspectiva razoável, as decisões 
econômicas dos usuários tomadas com base nas 
referidas demonstrações contábeis.

Como parte de uma auditoria realizada de acordo 
com as normas brasileiras e internacionais de au-
ditoria, exercemos julgamento profissional e man-
temos ceticismo profissional ao longo da auditoria. 
Além disso:

• Comunicamo-nos com os responsáveis pela 
governança a respeito, entre outros aspectos, 
do alcance planejado, da época da Auditoria 
e das constatações significativas de auditoria, 
inclusive as eventuais deficiências significati-
vas nos controles internos que identificamos 
durante nossos trabalhos.
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PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os membros do Conselho Fiscal da Federação  
e Organização das Cooperativas do Estado do  
Paraná – Fecoopar, tendo examinado o Balanço Pa-

trimonial, em conjunto com as Notas Explicativas,  

Demonstração de Fluxo de Caixa, Demonstra-

ção de Superavit ou Deficit, e Demonstração das  

Mutações do Patrimônio Social do exercício fin-

do em 31 de dezembro de 2017, as contas da  

diretoria e a proposta orçamentária de receitas 

e despesas para 2018, considerando também 

as reuniões realizadas; opinam favoravelmente  

pela aprovação das contas desse exercício pela 

Assembleia Geral Ordinária e da proposta orça-

mentária para 2018.

Curitiba, 15 de fevereiro de 2018.

ALOISIO DA SILVA
Contador Responsável 

CRC-PR Nº 026.526/0-4

CSS Auditores Independentes
CRC – PR Nº 005689/O-5

OCB Nº 732
CVM Nº 10898

Cascavel (PR), 16 de fevereiro de 2.018.

• Identificamos e avaliamos os riscos de distor-
ção relevante nas demonstrações contábeis, 
independentemente de causada por fraude ou 
erro, planejamos e executamos procedimentos 
de auditoria em resposta a tais riscos, bem 
como obtemos evidência de auditoria apro-
priada e suficiente para fundamentar nossa 
opinião. O risco de não detecção de distorção 
relevante resultante de fraude é maior do que 
o proveniente de erro, já que a fraude pode 
envolver o ato de burlar os controles internos, 
conluio, falsificação, omissão ou representa-
ções falsas intencionais.

• Obtemos entendimento dos controles internos 
relevantes para a auditoria para planejarmos 
procedimentos de auditoria apropriados às 
circunstâncias, mas não com o objetivo de ex-
pressarmos opinião sobre a eficácia dos con-
troles internos da Cooperativa.

• Avaliamos a adequação das políticas contábeis 
utilizadas e a razoabilidade das estimativas 
contábeis e respectivas divulgações feitas pela 
administração.

• Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e 
o conteúdo das demonstrações contábeis, in-
clusive as divulgações e se as demonstrações 
contábeis representam as correspondentes 
transações e os eventos de maneira compatí-
vel com o objetivo de apresentação adequada.

• Concluímos sobre a adequação do uso, pela 
Administração, da base contábil de continuida-
de operacional e, com base nas evidências de 
auditoria obtidas, se existe incerteza relevante 
em relação a eventos ou circunstâncias que 
possa causar dúvida significativa em relação 
à capacidade de continuidade operacional da 
Entidade. Se concluirmos que existe incerteza 
relevante, devemos chamar atenção em nos-
so relatório de auditoria para as respectivas 
divulgações nas demonstrações contábeis ou 
incluir modificação em nossa opinião, se as 
divulgações forem inadequadas. Nossas con-
clusões estão fundamentadas nas evidências 
de auditoria obtidas até a data de nosso re-
latório. Todavia, eventos ou condições futuras 
podem levar o Entidade a não mais se manter 
em continuidade operacional.

Jorge Hashimoto  
Titular 

Jacir Scalvi                   
Titular 

Dorival Bartzike
Titular
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 RECEITAS VALOR PROPOSTO 

 Contribuição Sindical 372.000,00

 Convênios Sindicatos 1.483.000,00

 Receitas Financeiras 207.000,00

 Recuperação de Despesas 8.000,00

 TOTAL 2.070.000,00  

  

 DESPESAS VALOR PROPOSTO 

 Pessoal e Encargos 950.000,00

 Gastos Administrativos  43.000,00

 Viagens 74.000,00

 Gastos Gerais 78.000,00

 Manutenção de Bens 6.000,00

 Impostos e Taxas 11.000,00

 Manutenção de Software               18.000,00 

 TOTAL                      1.180.000,00 

 SUPERAVIT DO EXERCÍCIO 890.000,00     

 INVESTIMENTOS VALOR PROPOSTO 

 Informática 20.000,00

35. PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA DA FECOOPAR PARA 2018



Relatório de Atividades e Prestação de Contas 2017      Plano de Ação para 2018

Órgão soberano da Ocepar, a Assembleia Geral é que delibera e 

aprova questões relacionadas aos destinos da entidade, como, 

por exemplo, a prestação de contas e planos de ação
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Governança Corporativa e
Plano de Ação para  

2018
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36.  GOVERNANÇA CORPORATIVA

O Sistema Ocepar tem uma organização funcional 

baseada nas boas práticas de ética e governança, 

exercendo, nos âmbitos institucional e corporativo, 

os princípios do compliance, ou seja, dispõe de 

um conjunto de disciplinas para fazer cumprir as 

normas legais e regulamentares, as políticas e as 

diretrizes estabelecidas para suas atividades, pro-

curando evitar, detectar e tratar qualquer desvio ou 

inconformidade que possa ocorrer. 

DIRETRIZES ESTRATÉGICAS

  Tem formalizado e disseminado sua crença e 

seu propósito nos sete princípios do coopera-

tivismo.

  Adota como ferramenta de gestão o plane-

jamento estratégico, com visão de médio e 

longo prazo, envolvendo diretrizes, objetivos, 

projetos e orçamentos.

  Revisa periodicamente seus componentes es-

tratégicos como forma de se manter atualiza-

do e modernizar a gestão.

  Remunera adicionalmente seus empregados 

com até um salário mediante o cumprimento 

do plano anual de metas de atividades.

  Dissemina as boas práticas de governança e 

ética a todas as cooperativas filiadas, manten-

do programas de formação de conselheiros e 

de líderes.

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

FECOOPAR

  CONSELHO DE REPRESENTANTES

 Órgão máximo da Federação, é composto de 

delegações de representantes de cada sindi-

cato filiado, constituídas de dois membros efe-

tivos e um suplente. O mandato é de quatro 

anos. As delegações são eleitas pelos sindica-

tos filiados.

 A Assembleia Geral é a reunião dos represen-

tantes, podendo ser ordinária, realizada uma 

vez por ano, ou extraordinária,  sempre que 

tiver assuntos a deliberar.

  DIRETORIA

 Órgão executivo da Federação, é constituída 

de quatro membros efetivos e um suplente, 

eleitos pelo Conselho de Representantes para 

mandato de quatro anos. A Diretoria elegerá, 

dentre os seus membros, o presidente da  

Federação.

  CONSELHO FISCAL 

 Órgão de fiscalização da gestão financeira da 

Federação, é constituído de três membros ti-

tulares e respectivos suplentes.

  DELEGAÇÃO NA CONFEDERAÇÃO

 Compete ao Conselho de Representantes 

eleger dois membros junto à Confederação  

Nacional das Cooperativas (CNCoop), um titu-

lar e outro suplente.

  AUDITORIA EXTERNA 

 Contratada pela Diretoria, tem a função de 

conferir a gestão financeira da Federação. 

Atua em apoio à Diretoria e ao Conselho Fiscal.

OCEPAR

  ASSEMBLEIA GERAL

 Órgão soberano da Ocepar, é composto pelo 

presidente ou delegados das cooperativas fi-

liadas. Reúne-se uma vez por ano em Assem-
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bleia Ordinária ou Extraordinária, sempre que 

tiver assuntos a deliberar.

  DIRETORIA

 Composta por 14 diretores eleitos em Assem-

bleia Geral para mandato de quatro anos. Um 

deles é eleito pela Diretoria para a função de 

Secretário Geral. 

  PRESIDENTE

 É eleito pela Diretoria para mandato de quatro 

anos. 

  CONSELHO FISCAL 

 Órgão de fiscalização da gestão financeira da 

Ocepar, é constituído de três membros titula-

res e respectivos suplentes.

  AUDITORIA EXTERNA

 Contratada pela Diretoria, tem a função de 

conferir a gestão financeira da Ocepar. Atua 

em apoio à Diretoria e Conselho Fiscal.

SESCOOP/PR

  CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL

 É o órgão máximo no âmbito da administra-

ção estadual. É composto pelo presidente da  

Ocepar, um representante do Conselho  

Nacional do Sescoop, três representantes, 

dos quais um representa os empregados em  

cooperativas e dois as cooperativas contribuin-

tes do Sescoop/PR. O mandato é de quatro anos.

  DIRETORIA EXECUTIVA

 É o órgão de gestão e de administração esta-

dual do Sescoop/PR. É composta pelo presi-

dente e pelo superintendente.

  CONSELHO FISCAL 

 É o órgão de fiscalização da gestão financeira 

do Sescoop/PR. É constituído de três mem-

bros titulares e respectivos suplentes, sendo 

dois deles indicados pelas cooperativas contri-

buintes e um pelos empregados em cooperati-

vas. O mandato é de quatro anos.

  AUDITORIA EXTERNA

 É realizada pelo Sescoop Nacional e pela  

Controladoria Geral da União (CGU), vinculada 

ao Tribunal de Contas da União (TCU).

  AUDITORIA INTERNA 

 Instituída nos termos das disposições do 

Decreto nº 3.591/2000 e da IN SFC/MF  

nº 01/2001, visa assessorar a administração 

com informações sobre o desempenho da 

gestão. 

COORDENAÇÃO DE 

PLANEJAMENTO E CONTROLE 

Tem como atribuições acompanhar e contro-

lar a execução do Plano Anual de Metas, verifi-

car a adoção de boas práticas no fechamento  

dos projetos do Sescoop/PR, junto ao Comitê  

de Análises de Projetos, bem como fazer  

diligências e acompanhar processos licitató-

rios. Presta apoio também à consultoria externa 

na implantação do processo de Gerenciamento 

Estratégico Orientado a Resultados (GEOR).

DIRETORIA EXECUTIVA
O PRESIDENTE É ÚNICO PARA AS TRÊS ENTIDADES DO 
SISTEMA OCEPAR (FECOOPAR, OCEPAR E SESCOOP/PR). 
NO ENTANTO, CADA ENTIDADE TEM UM SUPERINTENDENTE, 
O QUE CONFERE MAIS AGILIDADE E ESPECIALIDADE PARA 
AS AÇÕES E ATIVIDADES DE CADA UMA DELAS.
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MODELO DE GESTÃO 
O Sistema Ocepar vem organizando, ao longo dos 

anos, uma série de ações, com o objetivo de me-

lhorar o desenvolvimento das potencialidades das 

pessoas, buscando a valorização profissional, a 

premiação pelos resultados alcançados, a amplia-

ção do programa de educação cooperativa, inves-

tindo na melhoria do clima organizacional e asse-

gurando aos colaboradores o acesso a benefícios 

econômicos, de saúde e de formação.

Há um conjunto de normas internas que orientam 

a gestão de pessoas, como a utilização de equipa-

mentos de informática e de veículos, banco de ho-

ras, apoio à formação profissional, requisições de 

passagens, prestação de contas de viagens, ética 

profissional, dentre outras. Essas regras possibili-

tam que o colaborador concentre seus esforços na 

atividade-fim, fortalecendo o processo de gestão 

de pessoas e indicando horizontes para investi-

mentos na melhoria da qualidade do trabalho.

Dispõe de planejamento anual de trabalho, onde 

constam as metas a serem atingidas em  cada 

área e por colaborador. Como forma de medir os 

resultados, as atividades são monitoradas e de-

senvolvidas com registro nos sistemas corporati-

vos, que minimizam os riscos de ocorrência de er-

ros, garantindo, assim, a transparência da gestão.

GESTÃO DE DESEMPENHO
  PLANO ANUAL DE 

 METAS DE ATIVIDADES

 O processo de planejamento das atividades do 

Sistema Ocepar tem início nos Encontros de 

Núcleos Cooperativos, realizados no final do 

ano anterior, quando as lideranças discutem 

e definem as diretrizes básicas para o perío-

do seguinte. As propostas são avaliadas pela 

equipe técnica e adequadas ao orçamento dis-

ponível, submetidas à apreciação dos diretores 

e conselheiros e levadas para validação pela 

Assembleia Geral Ordinária.

 O Plano de Atividades aprovado pela Assem-

bleia Geral é transformado em metas gerais e 

individuais, dando origem ao Plano de Metas, 

que estabelece as ações a serem atingidas pe-

las entidades e por colaborador. 

 O plano sofre ajustes e adequações duas 

vezes por ano, objetivando adequar novas 

demandas das cooperativas, tendo em vis-

ta a necessidade de observar a evolução da 

conjuntura econômica do país e os planos de 

desenvolvimento das cooperativas, que são 

aprovados em suas assembleias gerais. 

  AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO

 A avaliação dos colaboradores, com o pro-

pósito de acompanhar e validar a realização 

das atividades constantes no Plano de Metas,  

é realizada inicialmente pelo gerente ou  

coordenador da área e, na sequência, por uma 

comissão interna, que analisa o cumprimento 

meta a meta e avalia os índices individuais e 

globais alcançados pelos colaboradores. 

 Essa forma de avaliação é transparente e tem 

se constituído em importante ferramenta de 

acompanhamento da execução das ações es-

tabelecidas e de estímulo aos colaboradores, 

que passaram a ter uma diretriz definida e 

uma possibilidade de receberem feedback e 

premiação pelo trabalho realizado.

  PLANO DE DESENVOLVIMENTO INDIVIDUAL

 O programa visa aperfeiçoar os conhecimen-

tos dos colaboradores em novas ferramentas 

e metodologias que lhes possibilitem qualificar 

os serviços prestados às cooperativas. 

 Mediante as diretrizes e o Plano de Metas fixa-

do, cada funcionário apresenta sua demanda 

por capacitação, que é examinada pelos ge-

rentes, coordenadores e pelo superintendente, 
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que avaliam as demandas com a real neces-

sidade da função e disponibilidade de orça-

mento. A realização dos treinamentos progra-

mados pelo funcionário integra seu plano de 

desenvolvimento profissional e é considerada 

para efeito da participação no prêmio anual. 

 O plano de desenvolvimento pessoal inter- 

no define que cada empregado deve parti- 

cipar de, no mínimo, 50 horas de treinamento 

no ano, para quem tem curso superior. Para 

os que têm curso médio, o mínimo exigido é 

de 20 horas.

 Em 2017, foram contemplados seis cursos de 

mestrado, um de doutorado, 59 cursos de cur-

ta e média duração, 13 pós-graduações e sete 

graduações. No programa de desenvolvimen-

to da equipe interna foram realizados sete cur-

sos de longa duração, dois de media duração 

e 56 de curta duração, totalizando 92 projetos 

de incentivo. Além disso, foram realizados 13 

projetos para o público interno, sendo dez cur-

sos e três palestras. 

 Como destaque, a realização de duas ações 

visando fortalecer os laços da família dos 

funcionários com a doutrina cooperativista:  

dia de visita dos filhos ao local de trabalho dos 

funcionários e a visita ao Parque Histórico de 

Carambeí, na programação especial de Natal.

 O benefício oferecido aos empregados como 

incentivo à formação profissional corresponde 

ao mínimo de 50% do valor do curso, tendo 

contemplado 92 bolsas de estudos.

  PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO 

 DE GESTORES

 Visando ao desenvolvimento da equipe de ges-

tores, considerando todos os níveis de lideran-

ça, teve início o mapeamento de competên-

cias, estabelecendo, por meio de metodologia, 

o perfil de cada gestor, que foi comparado ao 

perfil esperado para sua função, possibilitando 

identificação de pontos para serem desenvol-

vidos ou aprimorados. A partir deste trabalho, 

será oferecido um programa de capacitação 

para eles, iniciando com um núcleo comum 

e com etapas de desenvolvimento individual, 

para as especificidades identificadas.

PLANO DE CARGOS, CARREIRAS 

E SALÁRIOS

Consultoria contratada desenvolveu um trabalho 

de reformulação do Plano de Cargos, Carreira e 

Entre as ações 

voltadas para o 

público interno, a 

novidade foi a visita 

que os filhos fizeram 

ao local de trabalho 

dos funcionários
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Salários, com o objetivo de criar estímulos para o 

desenvolvimento de carreiras dos empregados.

Paralelamente, a mesma empresa fez uma pesqui-

sa de salários praticados no mercado, para fins de 

adequar e nivelá-los com o mercado, bem como 

foi definida uma política de remuneração. 

CLIMA ORGANIZACIONAL

O Sistema Ocepar mantém um sistema de ava-

liação periódica dos pontos críticos e estabelece 

cronogramas de ações envolvendo todos os co-

laboradores na construção de um ambiente de 

trabalho produtivo, seguro e saudável, proporcio-

nando melhoria da gestão individual e coletiva e de 

qualidade de vida.

Foi realizada pesquisa de avaliação do trabalho re-

alizado pelo Sistema Ocepar junto aos vários públi-

cos das cooperativas, constatando-se que mais de 

90% dos entrevistados atestaram que o trabalho é 

bom ou ótimo, demostrando o comprometimento 

dos empregados com as atividades desenvolvidas. 

PREVENÇÃO DE ACIDENTES

A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes 

(CIPA) realizou eventos da semana SIPAT e pa-

lestras sobre prevenção de Câncer de Mama e 

de Próstata, alimentação saudável, alcoolismo, 

combate ao tabagismo e prevenção ao stress; 

identificação de voltagem nas tomadas de luz; 

mapeamento de riscos no ambiente de trabalho 

e checagem na saída e retorno dos automóveis, 

evitando expor os funcionários a qualquer risco de 

acidente decorrente de falha mecânica. 

ASSOCIAÇÃO DOS COLABORADORES

A Associação dos Funcionários do Sistema Ocepar 

(AFOCA) tem por finalidade promover a integração 

de seus associados por meio de eventos sociais 

e recreativos, estimular ações de responsabilida-

de socioambiental, além de firmar convênio com 

diversas empresas para proporcionar benefícios 

e facilidades aos seus associados, como plano 

odontológico, descontos em restaurantes e outras 

parcerias.  

AÇÕES DE RESPONSABILIDADE 

SOCIOAMBIENTAL

A AFOCA, em parceria com a Unimed Curitiba,  

participa da Campanha “Eu Ajudo na Lata”,  

na arrecadação de lacres de latas para reverter 

na compra de cadeiras de rodas e andadores. Em 

2017, a Associação participou da entrega de três 

cadeiras de rodas na Escola Vivian Marçal, em 

Curitiba. O Projeto Mini Gentilezas é uma iniciati-

va desenvolvida pela Argilando Responsabilidade 

Social, com o objetivo de arrecadar miniaturas de 

produtos de higiene pessoal, geralmente ofereci-

das por hotéis e aviões. Os associados reúnem 

os itens e a AFOCA fica responsável pelo repas-

se à Argilando, que os destina às pessoas que vi-

vem nas ruas. Campanha de Natal: todo ano os  

associados são estimulados a participar da  

Campanha de Natal dos Correios para realizar o 

sonho de muitas crianças. Em 2017, em parce-

ria com a Unimed Curitiba, foram atendidas 480 

crianças de uma escola. Ao longo do ano são rea-

lizadas Campanhas de doação de sangue, vacina-

ção contra a gripe e arrecadação de doações para 

comunidades carentes.

Por sua vez, o Sistema Ocepar realizou uma  

série de atividades em 2017, como o apoio à  

Obra Social Santo Aníbal (Ossa), entidade que 

atende crianças e adolescentes em situação de ris-

co, da Vila União Ferroviária, ao Hospital Pequeno  

Príncipe e ao Pequeno Cotolengo, que atende 

pessoas com deficiências físicas, e à Casa de 

Passagem de Almirante Tamandaré, responsável 

pelo acolhimento de crianças abandonadas, que 

receberam doações arrecadadas em eventos  

realizados pelo Sistema Ocepar e também por  

cooperativas.
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37.  PLANO DE AÇÃO PARA 2018

OCEPAR

I – AÇÕES JUNTO AO PODER PÚBLICO

LEGISLATIVO FEDERAL 

  Atuar em conjunto com a OCB no Congresso 

Nacional para aprovação de projetos de lei ou 

medidas provisórias de interesse do coopera-

tivismo, apresentando emendas, discutindo e 

subsidiando os parlamentares com informações 

para dar embasamento técnico e jurídico às ma-

térias.

  Assessorar os parlamentares que compõem  

a Frente Parlamentar do Cooperativismo  

(Frencoop). 

  Fazer o acompanhamento dos projetos de lei ou 

medidas provisórias em trâmite no Congresso 

Nacional.

EXECUTIVO FEDERAL 

  Propor políticas públicas aplicáveis aos diver- 

sos ramos do cooperativismo e programas  

de apoio às cooperativas nas áreas de investi-

mento, crédito, seguro rural, infraestrutura e 

saúde.

  Discutir com o Ministério da Agricultura medidas 

nas áreas de defesa sanitária e registros de de-

fensivos agrícolas.

  Atuar junto aos Ministérios da Fazenda,  

Planejamento e Agricultura e Banco Central do 

Brasil (BCB) na defesa do modelo de crédito ru-

ral vigente.

  Participar da 5ª turma (Paraná e Santa Catarina)  

de julgamento de processos da Comissão  

Especial de Recursos (CER/Proago) do BCB. 

 

LEGISLATIVO ESTADUAL 

  Mapear e identificar matérias de interesse das 

cooperativas na Assembleia Legislativa do  

Paraná.

  Acompanhar as ações da Assembleia  

Legislativa e assessorar os parlamentares em 

assuntos que afetem as cooperativas ou as 

atividades de seus cooperados.

EXECUTIVO ESTADUAL 

  Sugerir medidas para a melhoria da infraes-

trutura do Paraná - rodovias, ferrovias, ener-

gia, aeroportos e portos.

  Propor medidas para o aperfeiçoamento das 

atividades de sanidade e defesa agropecuária.

  Participar de Conselhos de Desenvolvimento 

Econômico e Social do Paraná, de Contri-

buintes e Recursos Fiscais e da Agricultura  

Familiar.

  Sugerir medidas para o aperfeiçoamento  

da legislação tributária do ICMS e para ampliar 

a utilização dos créditos de ICMS para inves-

timentos dentro do Programa Paraná Compe-

titivo.

  Acompanhar e propor sugestões para a regu-

larização ambiental das propriedades rurais.

  Propor medidas à Secretaria do Meio  

Ambiente e ao IAP para simplificação das li-

cenças ambientais.

  Participar do Programa Estadual de Conserva-

ção de Solos e Água do Paraná instituído pelo 

Decreto Estadual nº 4.966/2016.

II – AÇÕES EM DEFESA DO  
DESENVOLVIMENTO DAS 

 COOPERATIVAS

PARA O COOPERATIVISMO BRASILEIRO

  Participar da diretoria da OCB, Sescoop,  

CNCoop e dos Conselhos Especializados e 

de eventos para dirigentes e executivos do  

Sistema OCB.

  Assessorar a OCB com estudos e propostas 

visando aperfeiçoar ações junto ao Executivo, 

Legislativo e Judiciário.
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PARA O COOPERATIVISMO PARANAENSE

  Dar continuidade às ações previstas no  

programa PRC 100 e assessorar as coopera-

tivas na estruturação de seus planos estraté-

gicos.

  Dentro do PRC 100, eleger projetos de de-

senvolvimento viáveis e levá-los à Diretoria da 

Ocepar para sua aprovação e posterior implan-

tação.

  Realizar o Encontro Estadual de Cooperativis-

tas.

  Participar do Show Rural.

  Recepcionar delegações nacionais e interna-

cionais em visita ao Sistema Ocepar e coope-

rativas.

  Criar um grupo de especialistas para discutir o 

futuro e as tendências do cooperativismo.

  Realizar parcerias internacionais com institu-

tos de ensino, pesquisa e tecnologia.

JUNTO ÀS ENTIDADES REPRESENTATIVAS

  Participar do Grupo das Federações (G7), do 

Fórum Permanente Futuro 10 Paraná e do 

Conselho Deliberativo do Sebrae, de Conse-

lhos e Comissões de Ciência e Tecnologia,  

Senar/PR, Fundepec, Junta Comercial do 

Paraná, de Consumidores da Copel, Iapar, 

Adapar e da Associação dos Produtores de 

Sementes e Mudas do Paraná.

  Ampliar a interação com as entidades do  

Sistema “S”.

PROGRAMA PARA PRESIDENTES 

DE COOPERATIVAS

  Realizar um Fórum de Presidentes e duas ro-

dadas dos Encontros de Núcleos.

  Promover dois cursos com universidades in-

ternacionais.

  Promover viagens internacionais de intercâm-

bio comercial.

  Apoiar a participação de presidentes e dirigen-

tes no Fórum HSM, em São Paulo, e do Fórum 

Outlook, em Curitiba.

AÇÕES NA ÁREA FISCAL E TRIBUTÁRIA

  Participar do Conselho de Contribuintes e  

Recursos Fiscais do Paraná. 

  Realizar estudos e análises sobre projetos  

de lei e medidas provisórias em nível federal e, 

da mesma forma, no Paraná, fazendo análise 

dos projetos de lei e de medidas administrati-

vas que tratam da tributação, elaborando do-

cumentos propondo aperfeiçoamentos de inte-

resse das cooperativas e de seus cooperados. 

  Assessorar as cooperativas na defesa de 

processos administrativos e fiscais junto à  

Secretaria da Fazenda do Paraná e em regis-

tros de documentos na Junta Comercial do  

Paraná, bem como na área tributária, discu- 

tindo sugestões para subsidiar os pleitos da 

Organização.

III – AÇÕES NAS ÁREAS TÉCNICAS 

TÉCNICA

  Assessorar as cooperativas nas áreas técnica, 

econômica, tributária, mercado e de meio am-

biente.

  Representar a Organização em eventos, fóruns 

e reuniões.

  Realizar os Fóruns do Meio Ambiente, Agronô-

mico, Mercado, Pecuária, Varejo, Qualidade e 

Florestal.

  Formular propostas para novos programas de 

apoio ao cooperativismo.

  Analisar os custos de produção da agropecuá-

ria, propor alterações nos normativos de crédi-

to rural e elaborar proposições ao Plano Safra.

  Dar continuidade ao programa de transferên-

cia de tecnologia - Treino & Visita, desenvolvi-

do conjuntamente com a Embrapa e Emater.

  Apoiar os técnicos das cooperativas com vis-

tas à regularização dos produtores ao Código 

Florestal. 

  Realizar estudos técnicos sobre recepção de 

safras e comercialização da produção agrope-

cuária.

  Ampliar o trabalho desenvolvido com as  
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cooperativas e seguradoras sobre o desenvol-

vimento do mercado de seguro rural.

  Realizar missões de benchmarking internacio-

nal com empresas e organizações, visando à 

identificação e implementação das melhores 

práticas globais em modelos de negócios, pro-

dução, gestão e desenvolvimento tecnológico.

  Acompanhar os estudos em novas opções de 

produção de energia no âmbito das cooperativas.

COMUNICAÇÃO 

  Coordenar ações de marketing e divulgação 

do cooperativismo.

  Publicar 250 edições do Informe Paraná  

Cooperativo.

  Produzir matérias para programas de rádio.

  Publicar 11 edições da revista Paraná  

Cooperativo e duas da revista Paraná  

Cooperativo Técnico e Científico.

  Dinamizar o Portal Paraná Cooperativo.

  Promover o 13º Prêmio Ocepar de Jornalismo.

  Realizar dois fóruns dos profissionais de comu-

nicação. 

  Publicar o livro “Cooperativismo Paranaense -  

Experiências, Resultados e Propostas”, de au-

toria de João Paulo Koslovski (ex-presidente 

do Sistema Ocepar) 

  Publicar o relatório de atividades e prestação 

de contas de 2017.

  Difundir a campanha ”SomosCoop”. 

  Transformar o catálogo “Produtos e Serviços” 

em versão digital. 

JURÍDICA

  Realizar dois fóruns jurídicos.

  Redigir textos técnico-jurídicos sobre o coope-

rativismo.

  Assessorar e acompanhar as questões de  

Direito Cooperativo no primeiro ano de funcio-

namento das novas cooperativas registradas.

  Participar de colegiados, fóruns e eventos téc-

nicos relacionados ao cooperativismo.

  Elaborar estudos e dar apoio jurídico às  

cooperativas na reforma de estatutos e de-

mandas sobre a legislação cooperativista.

  Analisar e opinar sobre os pedidos de registro 

de cooperativas.

  Acompanhar o trâmite processual de ações 

judiciais de relevante interesse ao cooperati-

vismo.

  Dar suporte jurídico às ações da Diretoria  

Executiva do Sistema Ocepar.

ADMINISTRATIVAS 

  Promover estudos para ampliação do prédio 

da sede da Ocepar.

  Assessorar o Conselho Fiscal e a Diretoria e 

atender as determinações da auditoria externa.

  Manter atualizados os documentos de registro 

das cooperativas do Paraná e atender aos re-

quisitos estabelecidos no convênio de arreca-

dação da “Contribuição Cooperativista”, man-

tido entre a Ocepar e a OCB.

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

  Desenvolver aplicativos para facilitar as ativida-

des da Organização.

  Fazer a manutenção do parque de máquinas e 

software.

  Em conjunto com cooperativas, Sebrae e 

outras instituições, organizar um certame de 

startups na área digital voltado para o agrone-

gócio. 

SESCOOP/PR

PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO 

HUMANO E PROMOÇÃO SOCIAL

  Realizar mais de 7.500 eventos, com cerca de 

100.000 horas, visando atender um público 

previsto de 200 mil participantes.

  Dar continuidade ao Programa de Certificação 

de Conselheiros.

  Apoiar o curso de Mestrado em Gestão de  

Cooperativas desenvolvido pela PUCPR.

  Aperfeiçoar o Programa de Capacitação dos 

Agentes de Desenvolvimento Humano.
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  Coordenar a execução dos Programas de 

Aperfeiçoamento Profissional e de Promoção 

Social.

  Apoiar as cooperativas nas atividades do  

Dia C.

  Buscar alternativas para utilizar métodos de 

EAD em treinamentos.

  Implantar um plano de treinamento dos instru-

tores.

  Desenvolver programa de capacitação  

para as cooperativas-escola dos colégios  

agrícolas.

  Desenvolver estudos para a implantação de 

um Programa de Inovação para o Cooperati-

vismo Paranaense.

PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO 

E AUTOGESTÃO 

  Ampliar as ações de Monitoramento e de Auto-

gestão.

  Fazer estudos e projetos especiais.

  Realizar visitas técnicas às cooperativas.

  Reformular o Plano Estratégico de Desenvolvi-

mento Cooperativo (PEDC).

  Prestar assessoramento técnico na implanta-

ção dos planos estratégicos preconizados pelo 

PRC 100.

  Manter o registro de auditores independentes.

  Promover a capacitação dos conselheiros 

fiscais, contadores, das auditorias internas e 

profissionais de finanças e prestar orientação 

contábil, tributária, consultoria e de assessoria 

técnica.

  Elaborar diagnósticos da situação econômica e 

financeira das cooperativas e realizar reuniões 

com as diretorias para discutir seus planos de 

desenvolvimento.

  Assessorar as cooperativas na realização do 

plano de viabilidade e emitir parecer para con-

cessão do registro.

  Prestar orientações a grupos interessados em 

constituir cooperativas.

  Ampliar as ações do “Plano de Excelência em 

Gestão”.

  Mapear os modelos e práticas de governança 

e implantar o programa de compliance.

  Seleção e contratação de empresas de consul-

torias para atuarem nas cooperativas.

  Buscar o reconhecimento do Banco Central para 

o Programa de Certificação de Conselheiros.

ADMINISTRATIVAS

  Prover recursos necessários de suporte para o 

cumprimento do Plano de Ação.

  Prestar assessoria aos Conselhos Administrati-

vo e Fiscal, gerências, assessorias e coordena-

dorias. 

  Realizar estudo para viabilizar a implantação 

de uma área de compras.

  Realizar as atividades finalísticas visando à 

consecução dos objetivos de caráter orça-

mentário.

  Dar suporte para as auditorias internas e exter-

nas e atender suas recomendações.

  Implantar a área de gestão de pessoas.

  Substituir o sistema de informática Zeus pelo 

TOTVS.

  Implantar o sistema de pregão eletrônico para 

as licitações e licitar uma empresa para even-

tos internacionais.

  Analisar e revisar os processos, revendo a ne-

cessidade de impressão de projetos, contratos 

e documentos, buscando alternativas para re-

duzir a utilização de papel.

PLANEJAMENTO 

  Implantar o Sistema de Planejamento, Geren-

ciamento e Controle (GEOR).

  Assessorar os gestores na estruturação, con-

trole e avaliação do plano de metas das áreas.

  Monitorar indicadores de desempenho, ava-

liando os resultados alcançados.

JURÍDICA

  Assessoria e Consultoria jurídica, orientando e 

emitindo pareceres para a Diretoria, aos Con-

selhos Administrativo e Fiscal, comissões e pú-

blico interno em geral.
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  Atuar no contencioso, representando o Sesco-

op/PR, em juízo ou fora dele, nas ações em 

que for autor, réu ou interessado.

  Elaborar pareceres, contratos, termos, ofícios 

e outros instrumentos jurídicos hábeis para 

viabilizar as atividades internas.

  Atualizar os regulamentos, portarias e demais 

atos jurídicos do Sescoop/PR.

  Orientar juridicamente os procedimentos licita-

tórios.

  Auxiliar as atividades de gestão e execução de 

contratos.

  Estudos sobre contratação de consultoria, 

adequações no Regimento Interno e modelo 

de governança.

  Estudo e proposição à Diretoria, quanto ao in-

gresso no judiciário, requerendo a imunidade 

tributária do Sescoop/PR.

  Elaboração do Código de Ética e Conduta.

  Promover estudos para implantação do novo 

modelo de governança.

 

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

  Aperfeiçoar os Sistemas de Monitoramento e 

Autogestão e de Desenvolvimento Humano.

  Dar suporte na utilização de ferramentas de 

EAD.

  Coordenar fóruns especializados para os pro-

fissionais de TI.

  Desenvolver novos aplicativos.

COMUNICAÇÃO

  Publicar 250 edições do Informe Paraná Coo-

perativo.

  Produzir matérias para programas de rádio.

  Publicar 11 edições da revista Paraná Coope-

rativo e duas da revista Paraná Cooperativo 

Técnico e Científico.

  Realizar dois fóruns dos profissionais de comu-

nicação.

  Publicar o livro “Cooperativismo Paranaense 

- Experiências, Resultados e Propostas”, de 

autoria de João Paulo Koslovski (ex-presidente 

do Sistema Ocepar).

  Publicar o relatório de atividades e prestação 

de contas de 2017.

  Difundir a campanha ”SomosCoop”.

  Transformar o catálogo “Produtos e Serviços” 

em versão digital.

  Produção de vídeo institucional sobre o coope-

rativismo paranaense.

FECOOPAR

  Participar da Comissão Tripartite do piso regio-

nal de salário, do Conselho Estadual do Traba-

lho do Paraná, e da Comissão de Segurança 

e Boas Práticas do Trabalho, do Ministério do 

Trabalho.

  Participar do Grupo Técnico de Assessores  

Jurídicos, do Comitê Sindical da CNCoop e da 

Câmara de Sustentabilidade da Associação 

Brasileira de Proteína Animal.  

  Sugerir revisões nas Normas Regulamentado-

ras (NR’s) e nos projetos de lei da Previdência 

Social e Trabalhista

  Coordenar as negociações sindicais diretas da 

Fecoopar e apoiar as negociações dos sindica-

tos.

  Assessorar cooperativas na elaboração e re-

gistros de Acordos Coletivos de Trabalho.

  Defender e propor ações no contencioso, en-

volvendo questões sindicais e trabalhistas.

  Atuar juridicamente em dissídios coletivos de 

trabalho.

  Obter o registro do Sincoopar Crédito junto ao 

Ministério do Trabalho.

  Prestar suporte técnico às áreas de recursos 

humanos das cooperativas. 

  Assessorar as cooperativas quanto as adequa-

ções às normas do eSocial, em demandas re-

lacionadas aos Ministérios Público do Trabalho, 

da Previdência e Trabalho, e em outras ques-

tões trabalhistas.

  Fazer defesas em ações civis e trabalhistas.

  Apoiar as cooperativas em questões relaciona-

das à nova legislação trabalhista.
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As sedes da entidade, na arte do aquarelista e cartunista R.A. Gennaro: 

1. Sede provisória, Avenida Marechal Floriano Peixoto (1971/72)

2. Sede alugada, Rua Buenos Aires (1972/75)

3. Sede própria, no Centro Cívico (1975/2004)

4. Sede alugada, Rua Mateus Leme (2004/06)

5. Sede atual, inaugurada em 2006

4

2

1

3
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ALIANÇA COOPERATIVA 
INTERNACIONAL – ACI
Organismo internacional não governamental for-

mado por 272 federações e confederações de 

cooperativas de 108 países, a Aliança Cooperativa 

Internacional (ACI) é o principal órgão de repre-

sentação do cooperativismo no mundo. Estima-se 

que sua representatividade passe de 1,21 bilhão 

de pessoas em todo o planeta, organizadas em 

2,94 milhões de cooperativas. A entidade trabalha 

para que o cooperativismo seja reconhecido pela 

comunidade internacional, governos e sociedades, 

como o método mais eficaz de promover o desen-

volvimento econômico e social.

Tem como função básica preservar e defender  

os princípios cooperativistas. Com sede em  

Bruxelas, na Bélgica, a ACI se organiza por meio 

de quatro sedes continentais: América, Europa, 

Ásia e África. Na América, a sede fica em San 

José, na Costa Rica. 

Em cada continente, a ACI possui estrutura  

própria, Conselho de Administração e Direção  

Regional. Nas Américas, a ACI Américas, constitu-

ída em 1990, representa mais de 74 organizações 

filiadas de diferentes países, congregando cerca 

de 50 mil cooperativas e mais de 300 milhões de 

cooperados no Continente.. 

A ACI, criada em 1895 como uma associação não 

governamental e independente, reúne, representa 

e presta apoio às cooperativas e suas correspon-

dentes organizações e objetiva a integração, auto-

nomia e desenvolvimento do cooperativismo. Em 

1946, a ACI, representando o movimento coope-

rativista, foi uma das primeiras organizações não 

38. O SISTEMA MUNDIAL DE COOPERATIVISMO

governamentais a ter uma cadeira no Conselho da 

Organização das Nações Unidas (ONU).

CONSELHO DE DIRETORES
A tomada de decisão é feita por meio do  

Conselho de Diretores. Este colegiado é formado 

por 15 integrantes eleitos em assembleia, além 

dos representantes dos escritórios regionais da 

ACI e dos órgãos setoriais. Atualmente o Conselho 

é formado por representantes da Austrália, Brasil, 

Canadá, Dinamarca, Finlândia, França, Índia, Itália, 

Japão, Malásia, Nepal, Singapura, Suécia, Reino 

Unido e Estados Unidos da América. 

PRESIDÊNCIA
No dia 17 de novembro de 2017, durante a  

Assembleia Geral, realizada em Kuala Lumpur, na 

Malásia, o argentino Ariel Guarco, foi eleito presi-

dente da ACI para o mandato 2017/2021. Ele é 

presidente da Confederação de Cooperativas da 

Argentina. 

A ACI E SEUS ÓRGÃOS SETORIAIS 
Como parte da estrutura da organização, existem 

os órgãos setoriais. Estes escritórios são divididos 

por segmento de atuação dos ramos.

CICOPA 
A Organização Internacional das Cooperativas  

Artesanais, Industriais e de Serviços é o braço  

voltado às cooperativas dos ramos Trabalho,  

Produção, Educacional, Mineral e Turismo e  

Lazer. Estes órgãos têm ligação direta com as  

cooperativas e possuem escritórios regionais nos 

quatro continentes.

ICAO
A Organização Internacional das Cooperativas 

Agropecuárias é responsável pelo relacionamen-

to da ACI com as cooperativas agropecuárias em 

todo mundo e tem sede em Seul, na Coreia do Sul. 

O logotipo 

da ACI, com 

a tipologia da 

palavra “coop” 

desenhada 

como elos de 

uma corrente, 

representa a 

união e a força do 

cooperativismo
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As cooperativas de pescadores possuem também 

um braço na ACI, a Organização Internacional das 

Cooperativas de Pescadores (ICFO).

ICMF
A Federação Internacional de Cooperativas e 

Mutuais Financeiras é o organismo setorial volta-

do para as cooperativas de seguros, enquanto a  

Associação Internacional das Cooperativas  

Bancárias (ICBA) trata das cooperativas de crédito 

em todo o mundo.

IHCO
As cooperativas do Ramo Saúde estão sob a res-

ponsabilidade da Organização Internacional das 

Cooperativas de Saúde.

ICA HOUSING
As cooperativas do Ramo Habitacional, fortemen-

te presente na Europa, são acompanhadas pela  

Organização Internacional das Cooperativas  

Habitacionais.

CCW
Já o Ramo Consumo é de responsabilidade da 

Rede Mundial de Cooperativas de Consumo.

 

ESCRITÓRIOS REGIONAIS
A ACI está presente em todos os continentes por 

meio de seus escritórios regionais. No Continente 

Americano, a ACI-Américas atua junto às confe-

derações de 22 países no Continente. Já o escri-

tório da Cooperatives Europe, cuja sede está em  

Bruxelas, é o responsável pelo contato com os mem-

bros europeus. Está em Nova Déli, na Índia, o escri-

tório responsável pelo acompanhamento dos mem-

bros na Ásia e Oceania. Por fim, o escritório da ACI 

em Nairóbi, no Quênia, responde pelo Continente  

Africano.

 

PARCERIAS
Ao longo de sua história, a ACI tem se empe-

nhado em estabelecer parcerias com governos e  

organizações internacionais para a promoção do 

cooperativismo em todo mundo. Resultado des-

te esforço foi a criação do Dia Internacional das  

Cooperativas, em 1995, pela ONU. O reconheci-

mento das Nações Unidas foi conseguido durante 

a presidência sueca de Lars Marcus.

 

TRABALHO
Em 2002, a Organização Internacional do  

Trabalho, após longo trabalho do movimento  

cooperativista, promulgou a Resolução 193, que 

distingue as cooperativas na criação de vínculos 

de trabalho sustentáveis.

Mais de

108
países já 

praticam o 
cooperativismo

PRINCIPAIS NÚMEROS DO 
COOPERATIVISMO NO MUNDO

Mais de

1,21 bilhão
de pessoas 
já aderiram 

ao movimento 
cooperativista

Mais de

250 
milhões
de empregos 

gerados 2,6 
milhões

de transações 
comerciais 
envolvendo 
cooperativas

Mais de

US$ 
3 trilhões

em receitas 
anuais

2,94
milhões 

de 
cooperativas
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39. O SISTEMA BRASILEIRO DE COOPERATIVISMO

Os ideais cooperativistas fazem parte da história 

brasileira desde o tempo das missões, mas foi so-

mente no século XIX que surgiram as primeiras 

cooperativas no país. O registro mais antigo é de 

1889, ano da fundação da Sociedade Cooperativa  

Econômica dos Funcionários Públicos de Ouro 

Preto (MG), uma cooperativa de consumo, habi-

tacional e crédito. 

O marco contemporâneo do cooperativismo  

brasileiro, no entanto, é do início do século XX,  

na cidade de Nova Petrópolis (RS), com a  

constituição da primeira cooperativa de crédito do 

país. 

OCB
Em 1969, o cooperativismo se organiza a partir da 

fusão da Associação Brasileira de Cooperativas 

(Abcoop) com a União Nacional de Cooperativas 

(Unasco), que deu origem à Organização das  

Cooperativas Brasileiras (OCB).  

A atuação da OCB foi decisiva na aprovação da Lei 

5.764/71, que regula o setor e especifica as regras 

para a criação de cooperativas. Em 1988, com a 

promulgação da Constituição Federal, que prevê 

a não interferência do Estado nas associações, se 

consagrou, de fato, a autogestão do cooperativismo. 

SESCOOP
Mais recentemente, com a Medida Provisória  

nº 1.715, de 3 de setembro de 1998, foi cria-

do o Serviço Nacional de Aprendizagem do  

Cooperativismo (Sescoop), regulamentado pelo 

Decreto 3.017, de 7 de abril de 1999, com a fun-

ção de promover o monitoramento, apoiar a for-

mação e a promoção social das cooperativas. 

CNCOOP
Completando o sistema, constitui-se a  

Confederação Nacional das Cooperativas  

(CNCoop), que, em 2011, obteve registro no  

Ministério do Trabalho e Emprego.

COMPOSIÇÃO DO SISTEMA OCB

27 6.655 13,2 
milhões

376,8 
mil 1/4

Organizações 
Estaduais

Cooperativas Cooperados Empregados da população 
brasileira direta 
e indiretamente 

ligada ao 
cooperativismo

A ATUAÇÃO DA OCB FOI 
DECISIVA NA APROVAÇÃO DA 
LEI 5.764/71, QUE REGULA 

O SETOR E ESPECIFICA AS 

REGRAS PARA A CRIAÇÃO DE 

COOPERATIVAS
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No Paraná, à semelhança do modelo nacio-

nal, existe o Sistema Ocepar, formado por três  

organizações distintas: a Ocepar (Sindicato e  

Organização das Cooperativas do Estado Paraná),  

o Sescoop/PR (Serviço Nacional de Aprendiza-

gem do Cooperativismo no Estado do Paraná)  

e a Fecoopar (Federação e Organização das  

Cooperativas do Estado do Paraná), que funcio-

nam em estreita sintonia, dedicando-se à repre-

sentação, fomento, desenvolvimento, capacitação, 

promoção social  e defesa sindical. 

OCEPAR 
A missão da Ocepar é representar e defender os 

interesses do sistema cooperativista perante as au-

toridades constituídas e a sociedade, bem como 

prestar serviços para o pleno desenvolvimento 

das cooperativas e de seus integrantes. E, desde 

1997, exerce as funções de sindicato patronal das  

cooperativas.

A Assembleia Geral é composta por representan-

tes das cooperativas filiadas, a quem cabe tomar 

as decisões estratégicas e eleger a Diretoria – for-

mada por 14 membros – que indica um presidente 

executivo para referendum da própria Assembleia 

Geral, com mandato de quatro anos. 

A execução das políticas e diretrizes definidas pela 

Assembleia Geral e Diretoria é de responsabilidade 

do presidente, que tem funções executivas e conta 

com a assessoria do superintendente, gerentes e 

coordenadores. O Conselho Fiscal é composto por 

três membros titulares e igual número de suplentes.

SESCOOP/PR
O Sescoop/PR é o órgão estadual do Sescoop  

Nacional e passou a funcionar no Paraná em ou-

tubro de 1999. Possui personalidade jurídica de 

direito privado e atua no monitoramento, formação 

profissional e promoção social.

O Conselho de Administração, que tem como pre-

sidente nato o presidente da Ocepar, é composto 

por cinco membros titulares e quatro suplentes, 

entre os quais há representantes de cooperativas 

contribuintes, do Sescoop Nacional e dos empre-

gados em cooperativas, eleitos para um mandato 

de quatro anos. O Conselho Fiscal é formado por 

três membros titulares e igual número de suplen-

tes. 

FECOOPAR
A Fecoopar é uma Federação Sindical que con-

grega nove sindicatos patronais de cooperativas: 

Ocepar, Sincoopar Oeste, Sincoopar Noroeste, 

Sincoopar Norte, Sincoopar Sudoeste, Sincoopar  

Centro-Sul, Sincoopar Transporte, Sincoopar  

Saúde e Sincoopar Crédito.

O Conselho de Representantes é composto por 

dois membros de cada sindicato filiado, que ele-

gem a Diretoria, o Conselho Fiscal e os Delega-

dos Representantes junto à Confederação. Fazem 

parte da Diretoria o presidente, vice-presidente, 

tesoureiro, secretário e secretário suplente. O Con-

selho Fiscal é composto por três membros titulares 

e três suplentes. A Assembleia também elege dois 

delegados representantes junto à Confederação.

40. O SISTEMA PARANAENSE DE COOPERATIVISMO 

NO PARANÁ, À SEMELHANÇA DO MODELO NACIONAL, EXISTE O 

SISTEMA OCEPAR, FORMADO POR TRÊS ORGANIZAÇÕES DISTINTAS: A 

OCEPAR (SINDICATO E ORGANIZAÇÃO DAS COOPERATIVAS DO ESTADO 

PARANÁ), O SESCOOP/PR (SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO 

COOPERATIVISMO NO ESTADO DO PARANÁ) E A FECOOPAR (FEDERAÇÃO 

E ORGANIZAÇÃO DAS COOPERATIVAS DO ESTADO DO PARANÁ)
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A Ocepar foi criada no dia 2 de abril de 1971, en-

quanto a Associação de Orientação às Cooperati-

vas (Assocep) foi instituída no dia seguinte, durante  

a realização do 3º Encontro de Dirigentes  

Cooperativistas. Com a constituição da Ocepar e da 

Assocep, o cooperativismo do Paraná iniciou uma 

mudança estrutural de profundo significado. A cons-

tituição das duas instituições foi consequência de 

um longo trabalho preparatório realizado em conjun-

to pela União das Cooperativas do Estado do Paraná  

(Ucepar), Instituto de Colonização e Reforma  

Agrária (Incra), Departamento de Assuntos do  

Cooperativismo (DAC), Associação de Crédito e 

Assistência Rural do Paraná (Acarpa) e por outras 

instituições. 

O momento de estruturação do cooperativismo 

coincidiu com a expansão da fronteira agrícola do 

Paraná e com o crescimento da importância econô-

mica da soja, algodão, café e cana. As cooperativas 

surgiam em várias regiões, resultado da experiência 

dos imigrantes e migrantes que chegaram, especial-

mente no oeste e no sudoeste do estado. 

Várias ações de planejamento foram realizadas e 

favoreceram a organização das cooperativas, que 

passaram a ter, a partir de então, apoio das institui-

ções oficiais. Por sua vez, as lideranças das coope-

rativas compreenderam a importância do planeja-

mento, os benefícios para o sistema e deram todo o 

apoio para que isso ocorresse. 

Os Projetos Integrados de Desenvolvimento do 

Cooperativismo (Pidcoops) resultaram numa série 

de atividades organizadas, das quais participaram 

todas as instituições afins do cooperativismo, prin-

cipalmente a Secretaria da Agricultura, por meio 

do DAC, da Acarpa e do INCRA, a quem cabia  

coordenar o sistema cooperativista, com exceção das  

cooperativas de crédito e habitacional. Com a  

constituição da Ocepar, consolidou-se a repre-

sentação das cooperativas em um único órgão  

para vitalização e defesa dos interesses do  

cooperativismo, congregando todas as cooperativas  

do estado. E a criação da Organização das  

Cooperativas Brasileiras (OCB), como resultado da 

fusão das duas entidades anteriormente existentes, 

a Unasco e Abcoop, num verdadeiro esforço de 

união em plano nacional, completou as condições 

para se criar no Paraná a organização estadual cor-

respondente. 

O 3º Encontro de Dirigentes Cooperativistas foi 

realizado no auditório da Cooperativa Agro-Mate  

Paraná, situada à rua Marechal Floriano, 1.368, em 

frente ao quartel da Polícia Militar do Paraná, em 

Curitiba. O edital do encontro previa a discussão e 

a aprovação dos estatutos da Ocepar, das taxas de 

contribuição e da realização de Assembleia para 

eleição e posse da Diretoria. 

A Assembleia Geral, realizada no dia 2 de abril, 

foi conduzida pelo presidente da Ucepar, Keimpe 

van der Meer, e secretariada por Takeki Ishiyama.  

Antonio Luiz Coelho representou a OCB. No dia se-

guinte, foi realizada nova Assembleia, presidida por 

Guntolf van Kaick, que havia sido eleito presidente 

da Ocepar, com o objetivo de constituir a Assocep. 

Ao longo de sua existência, a Ocepar tem obtido mui-

tos avanços, entre os quais, em 1997, quando assu-

miu funções de sindicato patronal das cooperativas, 

e, em 1999, com a constituição do Sescoop/PR.

Com a assunção das prerrogativas sindicais, em 

1997, a Ocepar viu a necessidade de modernizar 

seu sistema de representação sindical. Foram cons-

tituídos sindicatos especializados e uma federação 

41. HISTÓRICO DA OCEPAR 
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para representá-los, surgindo então a Fecoopar, for-

mando o “Sistema Ocepar”, composto pela Ocepar, 

Fecoopar e Sescoop/PR.

PRESIDENTE

GUNTOLF VAN KAICK
Nos períodos de 
1971-1972, 73 a 75, 
81 a 83 e 84 a 86.

BENJAMIN  
HAMMERSCHMIDT 
De 1976 a 1978 e 79 a 80. 

WILSON THIESEN
De 1987 a 1989 e 1990.

IGNÁCIO ALOYSIO DONEL
De 1991 a 1992.

DICK CARLOS DE GEUS
De 1993 a 1995. 

JOÃO PAULO KOSLOVSKI 
De 1996 a 1º de abril 
de 2016.  

JOSÉ ROBERTO RICKEN 
Assumiu no dia 1º de abril 
de 2016.

PLANEJAMENTO E AUTOGESTÃO
Desde a constituição da Ocepar, houve a preocu-

pação dos dirigentes na organização, planejamen-

to e autogestão do cooperativismo paranaense, 

iniciando-se com os Projetos de Integração e do  

Programa de Pesquisa, em 1972, seguindo do 

Projeto de Organização do Cooperativismo de 

Crédito, em 1982; do Projeto de Autofiscalização, 

em 1983; do Plano Paraná Cooperativo 2.000, 

em 1999; da Organização Sindical, em 1997; do 

Recoop e Sescoop, em 1999, e do Plano Paraná 

Cooperativo 100, em 2015.

PROGRAMA DE PESQUISA 

O ano de 1972 marcou também o surgimento do 

Programa de Pesquisa da Ocepar. Em dezembro 

de 1971, a Diretoria da entidade aprovou a cria-

ção do Fundo de Desenvolvimento da Pesquisa  

(Fundesp), que era constituído por 0,4% de todo 

trigo comercializado no Paraná. Como o cereal 

era monopólio do Estado, somente comercializa-

do pelo Banco do Brasil (CTRIN), o próprio banco  

recolhia à Ocepar os recursos do fundo de  

pesquisa. 

Os recursos do fundo permitiram à Ocepar estru-

turar o Programa de Pesquisa, inicialmente em 

Londrina, norte do Paraná, em área arrendada.  

EX-PRESIDENTES DA OCEPAR
De 1971 a 2016, seis dirigentes ocuparam a Presi-

dência da entidade.
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Posteriormente, com a compra de terras em  

Cascavel, foi criado o Centro de Pesquisa que 

ampliou suas atividades para Palotina em área  

adquirida com recursos doados pela Copervale (hoje 

C.Vale). Em 1995, o Centro de Pesquisa foi trans-

ferido para uma cooperativa central, a Coodetec,  

com sede em Cascavel, no oeste paranaense.

ORGANIZAÇÃO DO 

COOPERATIVISMO DE CRÉDITO

O ano de 1982 marcou o início do comprometi-

mento da Ocepar com o desenvolvimento do 

cooperativismo de crédito. No final de julho, foi 

realizada uma reunião com os presidentes das co-

operativas centrais, visando definir a linha de ação 

a ser adotada para a constituição disciplinada das  

cooperativas deste ramo. No final do mês seguin-

te, em seminário estadual, foi aprovada a constitui-

ção do Comitê Pró-Constituição das Cooperativas  

de Crédito, integrado pela Ocepar, Emater e  

cooperativas centrais, que também passou a  

dar suporte técnico e jurídico no começo das  

cooperativas de crédito. O Comitê funcionou até 

o início das atividades da Cooperativa Central de 

Crédito (Cocecrer/PR), em 1985.

PROJETO-PILOTO 

DE AUTOFISCALIZAÇÃO

A Ocepar assina convênio com o Incra, em 1983, 

e recebe a competência e responsabilidade 

para gerir o Projeto-piloto de Autofiscalização de  

Cooperativas. Por meio desta iniciativa, a fiscaliza-

ção das cooperativas, que era realizada até então 

pelo Incra, foi delegada à entidade. 

Já o Programa de Autogestão das cooperativas do 

Paraná foi aprovado em 1990, sob o amparo da 

nova Constituição Federal, que retirou a tutela do 

Estado, concedendo ao cooperativismo a respon-

sabilidade de sua autogestão. Este programa pre-

vê o monitoramento das cooperativas, orientação 

para constituição de novas, enquanto o Programa 

de Desenvolvimento de Cooperativas (Procoope) 

tem a incumbência de prestar orientação e assis-

tência técnica às pequenas cooperativas em fase 

de estruturação.

PLANO PARANÁ COOPERATIVO 2.000

Ainda em 1999 foi lançado o “Plano Paraná  

Cooperativo 2.000” – um plano quinquenal de  

desenvolvimento estratégico, que levava em con-

ta o crescimento das cooperativas no setor de 

mercado, na empresa cooperativa e no campo. O 

plano foi concebido para fortalecer a boa imagem 

do sistema pela correta observância dos princípios 

basilares do cooperativismo, da autoajuda, autor-

responsabilidade e autofiscalização.

Com a definição das diretrizes básicas aprova-

das pelo plano, a Ocepar trabalhou no sentido 

de buscar apoio governamental para dar suporte 

aos investimentos previstos. Foi assim que, em 

2002, conseguiu-se a aprovação do Programa de  

Agregação de Valor à Produção Cooperativa  

(Prodecoop), que viabilizou os recursos para 

implantação dos projetos agroindustriais das  

cooperativas. Na sequência, também sob intensas 

gestões junto ao governo, foram criados o Programa  

de Capitalização de Cooperativas de Crédito  

(Procapcred) e o Programa de Capitalização de 

Cooperativas Agropecuárias (Procap-agro).

ORGANIZAÇÃO SINDICAL 

DAS COOPERATIVAS

Em 1997, a Ocepar incorpora à sua estrutura  

a vertente sindical-patronal, passando a liderar 

junto às cooperativas a representação sindical, 

transformando sua denominação social para  

Sindicato e Organização das Cooperativas do  

Estado do Paraná. 

Já em 2003, a entidade avança ainda mais na 

consolidação dos interesses cooperativistas na 

área sindical, mediante o desmembramento de 



141

HISTÓRICO

sua base sindical, criando oito sindicatos que vie-

ram se somar à Ocepar, dando condições para 

a constituição da Federação e Organização das  

Cooperativas do Estado do Paraná (Fecoopar).

O RECOOP E O SESCOOP

Em meio às grandes dificuldades atravessadas 

pelo sistema cooperativista na década de 1990, 

o Programa de Revitalização de Cooperativas de 

Produção Agropecuária (Recoop) e o Sescoop, 

criados pela mesma Medida Provisória nº 2.168, 

em 1999, vieram alterar o rumo do cooperativis-

mo. O Recoop e o Sescoop são duas conquistas  

de fundamental importância porque permiti- 

ram que as cooperativas saneassem seus passi-

vos decorrentes de vários planos econômicos. 

Além disso, o Sescoop passou a preparar melhor 

as lideranças e os profissionais para a gestão das 

cooperativas.  

PARANÁ COOPERATIVO 100

Em 2015, é criado um novo programa estratégico, 

o Paraná Cooperativo 100 (PRC 100), aproveitan-

do a sinergia do Plano Paraná Cooperativo 2.000, 

com o intuito de dar respaldo aos novos desafios 

do cooperativismo, advindos da nova conjuntura e 

realidade econômica do mundo e do país. 

MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO
Em 1991, foram criados os cinco núcleos regionais 

cooperativos, com o objetivo de aproximar e inte-

grar as cooperativas de uma mesma região geo-

gráfica. Cada núcleo regional – Norte, Noroeste, 

Oeste, Sudoeste e Centro Sul – tem um coordena-

dor que é responsável por fazer a representação 

da entidade na região.

O sistema de gestão da Ocepar também passou 

por mudanças, no dia 2 de setembro de 1998, 

quando foi aprovada a reforma do seu estatuto, 

passando o cargo de presidente a ser exercido 

por um profissional indicado pelo Conselho de  

Administração e referendado pela Assembleia Geral.

Mais recentemente, em 2016, foram criadas  

três Superintendências – Fecoopar, Ocepar e  

Sescoop/PR –, que formaram, juntamente com 

a Presidência das três instituições, a Diretoria  

Executiva. 

O Sistema Ocepar é constituído pelo Sindicato e Organização das Cooperativas do Paraná (Ocepar), 

Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo do Paraná (Sescoop/PR), e Federação das 

Cooperativas do Paraná (Fecoopar). Ao todo, as três entidades possuem 87 funcionários
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