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1
MENSAGEM
DA DIRETORIA

bilhões no ano passado, o que repre-

O ano de 2015 foi desafiador

quase 1.300.000 cooperados, mais de

para os brasileiros. A instabilidade

82.000 empregos diretos e 2.600.000

econômica e política causou grandes

postos de trabalho gerados pelas nos-

impactos em toda sociedade. A volta

sas cooperativas. Mais de 3.000.000 de

da inflação, a deterioração das políti-

paranaenses, 30% da população, estão

cas públicas e o aumen-

envolvidos com as ações do cooperati-

R$ 60,4 bi
faturamento das
cooperativas

senta um crescimento superior a 19%,
quando comparado com 2014. São

vismo no Paraná.

to desenfreado dos tributos e contribuições

A participação ativa das coope-

desaceleraram a eco-

rativas no desenvolvimento do estado

nomia, com consequên-

tem sido a marca de quem tem com-

cias danosas ao emprego,

promisso com as pessoas e as comuni-

renda e crescimento do país.

dades onde atuam. Hoje, em mais de

Apesar de todas essas adversi-

100 municípios paranaenses as coope-

dades, o cooperativismo paranaense

rativas são as maiores empresas, geran-

continuou acreditando que, com mui-

do resultados socioeconômicos positi-

to trabalho e profissionalismo, é possí-

vos à toda população.
No ramo agropecuário, as coo-

vel crescer de forma consistente, mes-

perativas exportaram mais de R$ 8,5

mo num momento de dificuldade.
A participação ativa das socie-

bilhões em 2015. Os investimentos

dades cooperativas na economia es-

atingiram mais de R$ 2,3 bilhões,

tadual, com forte ge-

com 60% voltados ao processo de

ração de emprego e

agroindustrialização, e a participa-

renda, está refletida

ção das cooperativas no total da pro-

em seu faturamento,

dução agropecuária do Paraná chega

que superou R$ 60,4

a 56%. Transformar matérias-primas

R$ 8,5 bi
em
exportações
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recebidas dos cooperados em pro-

mercadorias. Hoje são 26 cooperati-

dutos processados e industrializados

vas, com 2.600 cooperados, prestando

é outro grande desafio do coopera-

bons serviços a toda sociedade.

tivismo. Hoje, cerca de 50% da pro-

O cooperativismo também de-

dução dos cooperados passa por

sempenha papel signi-

algum tipo de transformação, agre-

ficativo na área da in-

gando valor e possibilitando maior

fraestrutura, trabalho,

estabilidade na renda.

educação, turismo e

O cooperativismo de crédito
cresce de forma segura e com alto nível

R$ 2,3 bi

investidos pelas
cooperativas
em 2015

lazer, consumo e habitação.

de profissionalização. Já é responsável

No que tange à formação

no estado por mais de R$ 25 bilhões

e profissionalização, com o apoio do

de ativos, num verdadeiro processo de

Serviço Nacional de Aprendizagem do

democratização do acesso ao crédito

Cooperativismo – Sescoop/PR, as coo-

para milhares de pessoas, por meio de

perativas vêm realizando um grande

sua capilaridade e forte vínculo com as

trabalho no preparo de seu público,

ações locais e regionais.

sejam eles cooperados, colaborado-

Na saúde, são mais de 2,5 mi-

res, dirigentes ou familiares. Em 2015,

lhões de cidadãos atendidos no esta-

foram realizados 6.509

do por mais de 14,2 mil profissionais,

para mais de 179 mil

que congregam 33 cooperativas, ofer-

pessoas que integram

tando serviços de qualidade, presta-

as cooperativas.

dos por médicos e dentistas que compõem o quadro social desse ramo.
Cooperativas ligadas à área do

eventos

R$ 1,5 bi

A formação de
novas lideranças e os
investimentos em jovens e

transporte exercem papel relevante

mulheres têm merecido atenção es-

no apoio às atividades de seus coo-

pecial da equipe do Sistema Ocepar e

perados, no transporte de pessoas e

das cooperativas.
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O Programa de Certificação de

A crise política nacional trouxe

Conselheiros, iniciado em 2013, que

grande preocupação a todos nós e,

tem como objetivo central promover

em especial, aos setores produtivos.

2,5 mi

de beneficiários
das cooperativas
de saúde

uma maior profissiona-

Apesar de todos os obstáculos,

lização daqueles coo-

encerramos o ano com bons resulta-

perados que adminis-

dos para os cooperados. Mesmo diante

tram as cooperativas,

desse cenário, o setor continuará tra-

tem sido um sucesso,

balhando fortemente para melhorar a

com 25 turmas e 872 diri-

sua eficiência e eficácia em benefício

gentes já certificados.

do seu público e da população parana-

A autogestão tem desempenha-

ense. Nós acreditamos que as pessoas

do papel fundamental no acompanha-

que fazem parte do cooperativismo

mento do setor, sendo instrumento im-

têm condições de, através da criativi-

prescindível na melhoria da gestão das

dade e inovação, superar qualquer di-

sociedades cooperativas.

ficuldade para fazer um Paraná melhor,

Mesmo crescendo em percen-

mais solidário e cooperativo.

tuais acima do PIB brasileiro, há uma

Por isso, as cooperativas estão

grande preocupação do setor coope-

implantando o PRC-100, planejamento

rativista quanto às deficiências estru-

estratégico que tem como escopo atin-

turais existentes no Paraná e no Brasil,

gir R$ 100 bilhões de faturamento, que

principalmente pela alta demanda

vem sendo elaborado com determina-

por investimentos em portos, ferro-

ção, contando com o apoio imprescin-

vias, rodovias, estradas rurais, dentre

dível dos presidentes e colaboradores

outras.

de todos os ramos do cooperativismo.
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O Programa de Capacitação das Li-

para que o Sistema Ocepar possar re-

deranças, implantado em 2015 pelo

dobrar seus esforços e dedicação na

Sistema Ocepar, demonstrou a asserti-

construção

vidade dessa decisão para avançar em

um coopera-

ações inovadoras voltadas a atingir os

tivismo sóli-

objetivos e metas fixadas pelo PRC 100.

do, que vem

A atuação dos parlamentares que

de

prestando

compõem a Frencoop tem sido funda-

relevantes servi-

mental para a aprovação de leis que

ços para milhares de

beneficiam milhares de cooperados.

pessoas.

R$ 25 bi

de ativos das
cooperativas
de crédito

Também os deputados estaduais têm

Agradecemos aos diretores e

contribuído de forma decisiva para a

conselheiros da Ocepar, Sescoop/PR e

aprovação de projetos que contem-

Fecoopar pelo empenho e seriedade

plam os anseios do cooperativismo.

na discussão e deliberação dos assun-

Ressaltamos ainda a integração

tos que envolvem o cooperativismo

dos presidentes das federações e as-

paranaense, e a Deus, por ter propicia-

sociações do estado em defesa do de-

do condições para, através da coope-

senvolvimento do Paraná, através da

ração e solidariedade, melhorar ainda

atuação do G-7, Fórum Permanente

mais a vida das pessoas.

Futuro 10 Paraná e Sebrae.
O reconhecimento dos presidentes, das lideranças e dos profissionais
Diretoria

das cooperativas tem sido importante
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2
QUEM SOMOS

Na última Assembleia Geral da ACI, realizada
em Antalya (Turquia), em 13 de novembro de 2015, os
membros elegeram Monique F. Leroux para o cargo de

ALIANÇA COOPERATIVA
INTERNACIONAL – ACI

presidente, para o mandado de 2015/2017. Ela é presidente do Conselho de Administração do Desjardins
Group, do Canadá.

O SISTEMA BRASILEIRO
DE COOPERATIVISMO
Os ideais cooperativistas fazem parte da história brasileira desde o tempo das missões, mas foi somente no
século XIX que surgiram as primeiras cooperativas no
país. O registro mais antigo data de 1889, ano da fundação da Sociedade de Econômica dos Funcionários
Públicos de Ouro Preto (MG), uma cooperativa de consumo, habitação e crédito.

É um organismo mundial que tem como função bá-

O marco contemporâneo do cooperativismo brasi-

sica preservar e defender os princípios cooperativistas.

leiro, no entanto, aconteceu no início do século XX, na

Com sede em Bruxelas, na Bélgica, a ACI se organiza por

cidade de Nova Petrópolis (RS), com a constituição da

meio de quatro sedes continentais: América, Europa,

primeira cooperativa de crédito do país.

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

Em 1969, o cooperativismo se organiza a partir da

Costa Rica.

junção da Associação Brasileira de Cooperativas (Abco-

Em cada continente, a ACI possui estrutura própria,

op) com a União Nacional de Cooperativas (Unasco) e

conselho de administração e direção regional. Nas Amé-

constituição da Organização das Cooperativas Brasilei-

ricas, a ACI Américas, constituída em 1990, representa

ras (OCB).

mais de 74 organizações filiadas de diferentes países,

A atuação da OCB foi decisiva na aprovação da Lei

congregando cerca de 50 mil cooperativas e mais de

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

300 milhões de cooperados em todo o continente.

criação de cooperativas. Em 1988, com a promulgação

A ACI, criada em 1895 como uma associação não-

da Constituição Federal, que prevê a não interferência

-governamental e independente, reúne, representa e

do Estado nas associações, se consagrou, de fato, a au-

presta apoio às cooperativas e suas correspondentes

togestão do cooperativismo.

organizações e objetiva a integração, autonomia e de-

Mais recentemente, com a Medida Provisória nº

senvolvimento do cooperativismo.

1.715, de 3 de setembro de 1998, foi criado o Serviço

Em 1946, o movimento cooperativista representado

Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo – Ses-

pela ACI foi uma das primeiras organizações não-gover-

coop, regulamentado pelo Decreto 3.017, de 7 de abril

namentais a ter uma cadeira no Conselho da Organiza-

de 1999, com a função de promover o monitoramento,

ção das Nações Unidas (ONU).

apoiar a formação e a promoção social das cooperati-

A instituição conta com mais de 230 organizações

vas.

entre seus membros em 108 países, que representam

Completando o sistema, constitui-se a Confedera-

mais de 1 bilhão de pessoas de todo o mundo, organi-

ção Nacional das Cooperativas - CNCoop, que obteve

zadas em mais de 800 mil cooperativas.

registro no Ministério do Trabalho e Emprego em 2011.
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COMPOSIÇÃO DO SISTEMA OCB
27 Organizações Estaduais
6.600 cooperativas
12,7 milhões de cooperados

O SISTEMA PARANAENSE
DE COOPERATIVISMO

360 mil empregos diretos

No Paraná, à semelhança do modelo nacional, exis-

Cerca de 50 milhões de brasileiros

US$ 5,34 bilhões em exportações

te o Sistema Ocepar, formado por três organizações

ligados ao movimento cooperativista no país

distintas: a Ocepar - Sindicato e Organização das Cooperativas do Estado do Paraná, o Sescoop/PR - Serviço

Fonte: OCB

Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo e a Fe-

sindicato patronal das cooperativas.

coopar - Federação e Organização das Cooperativas do

A Assembleia Geral é composta por representantes

Estado do Paraná, que funcionam em estreita sintonia,

das cooperativas filiadas, a quem cabe tomar as deci-

dedicando-se à representação, fomento, desenvolvi-

sões estratégicas e eleger a Diretoria, formada por 14

mento, capacitação, promoção social e defesa sindical.

membros, que indica um presidente executivo para re-

ferendum da própria Assembleia Geral, para mandato

A OCEPAR

de quatro anos.

A missão da Ocepar é representar e defender os interesses do sistema cooperativista perante às autoridades

A execução das políticas e diretrizes definidas pela

constituídas e à sociedade, bem como prestar serviços

Assembleia Geral e Diretoria é de responsabilidade do

para o pleno desenvolvimento das cooperativas e de

presidente, que tem funções executivas e conta com a

seus integrantes. E, desde 1997, exerce as funções de

assessoria do superintendente, gerentes e coordena-
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Inauguração da sede própria da Ocepar, em Curitiba, em 1975

A FECOOPAR

dores. O Conselho Fiscal é composto por três membros
titulares e igual número de suplentes.

A Fecoopar é uma Federação Sindical que congrega nove sindicatos patronais de cooperativas: Ocepar,

O SESCOOP/PR

Sincoopar Oeste, Sincoopar Noroeste, Sincoopar Norte,

O Sescoop/PR é o órgão estadual do Sescoop Nacio-

Sincoopar Sudoeste, Sincoopar Centro-Sul, Sincoopar

nal e passou a funcionar no Paraná em outubro de 1999.

Transporte, Sincoopar Saúde e Sincoopar Crédito, este

Possui personalidade jurídica de direito privado e atua no

último aguarda a expedição de seu registro sindical.

monitoramento, formação profissional e promoção social.

O Conselho de Representantes é composto por dois

O Conselho de Administração, que tem como pre-

membros de cada sindicato filiado, que elegem a Dire-

sidente nato o presidente da Ocepar, é composto por

toria, o Conselho Fiscal e os Delegados Representantes

cinco membros titulares e quatro suplentes, entre os

junto à Confederação. Fazem parte da Diretoria o pre-

quais há representantes de cooperativas contribuintes,

sidente, vice-presidente, tesoureiro, secretário e secre-

do Sescoop Nacional e dos empregados em cooperati-

tário suplente. O Conselho Fiscal é composto por três

vas, eleitos para um mandato de quatro anos. O Conse-

membros titulares e três suplentes. A assembleia elege

lho Fiscal é formado por três membros titulares e igual

também dois delegados representantes junto à Confe-

número de suplentes.

deração Nacional.
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3
OCEPAR 45 ANOS

cabia coordenar o sistema cooperativista, com exceção

A Ocepar foi criada no dia 2 de abril de 1971 e, no dia

presentação das cooperativas em um único órgão para

das cooperativas de crédito e habitacional.
Com a constituição da Ocepar, consolidou-se a revitalização e defesa dos interesses do cooperativismo,

seguinte, a Associação de Orientação às Cooperativas

congregando todas as cooperativas do estado. Tam-

(Assocep), durante a realização do 3º Encontro de Diri-

bém, a criação da Organização das Cooperativas Bra-

gentes Cooperativistas. Com a constituição da Ocepar

sileiras (OCB), resultante da fusão das duas entidades

e da Assocep, o cooperativismo do Paraná iniciou uma

anteriormente existentes, a Unasco e Abcoop, num ver-

mudança estrutural de profundo significado. A criação

dadeiro esforço de união em plano nacional, comple-

das duas instituições foi consequência de um longo tra-

tou as condições para se criar no Paraná

balho preparatório, realizado em conjunto pela Ucepar

a organização estadual correspon-

(União das Cooperativas do Estado do Paraná), Incra

dente.

(Instituto de Colonização e Reforma Agrária), DAC (Departamento de Assuntos do Cooperativismo), Acarpa
(Associação de Crédito e Assistência Rural do Paraná) e
por outras entidades.
O momento de estruturação do cooperativismo
coincidiu com a expansão da fronteira agrícola do Paraná e com o crescimento da importância econômica da
soja, algodão, café e cana. As cooperativas surgiam em
várias regiões, resultado da experiência dos imigrantes e migrantes que chegaram, especialmente
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 instituições oficiais.
Por sua vez, as lideranças das cooperativas compreenderam a importância
do planejamento, 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,
principalmente a Secretaria da
Agricultura, através do DAC,
da Acarpa e do Incra, a quem
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O 3º Encontro de Dirigentes Cooperativistas foi reali-

Com a assunção das prerrogativas sindicais, em

zado no auditório da Cooperativa Agro-Mate Paraná, si-

1997, a Ocepar viu a necessidade de modernizar seu

tuada à rua Marechal Floriano, 1368, em frente ao quar-

sistema de representação sindical. Foram constituí-

tel da Polícia Militar do Paraná, em Curitiba. O edital do

dos sindicatos especializados e uma federação para

encontro previa a discussão e a aprovação dos estatutos

representá-los, surgindo então a Fecoopar, formando

da Ocepar, das taxas de contribuição e da realização de

dessa forma o “Sistema Ocepar”, composto pela Oce-

Assembleia para eleição e posse da Diretoria.

par, Fecoopar e Sescoop/PR.

A Assembleia Geral, realizada no dia 2 de abril, foi
Meer e secretariada por Takeki Nishiyama. Antonio Luiz

PRESIDENTE E
EX-PRESIDENTES DA OCEPAR

Coelho representou a OCB. No dia seguinte, foi realizada

De 1971 a 1995, cinco dirigentes exerceram a presi-

nova Assembleia, presidida por Guntolf van Kaick, que

dência da entidade: Guntolf van Kaick, nos períodos de

havia sido eleito presidente da Ocepar, com o objetivo

1971-1972, 73 a 75, 81 a 83 e 84 a 86; Benjamin Ham-

de constituir a Assocep.

merschmidt, de 1976 a 1978 e 79 a 80; Wilson Thiesen,

conduzida pelo presidente da Ucepar, Keimpe van der

Ao longo desses 45 anos, a Ocepar tem alcançado

de 1987 a 1989 e 1990; Ignácio Aloysio Donel, de 1991

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

a 1992, e Dick Carlos de Geus, de 1993 a 1995. Atual-

miu funções de sindicato patronal das cooperativas, e,

mente, o cargo é ocupado por João Paulo Koslovski, na

em 1999, com a constituição do Sescoop/PR.

função desde 1996.

GUNTOLF
VAN KAICK

BENJAMIN
HAMMERSCHMIDT

WILSON
THIESEN

IGNÁCIO
ALOYSIO DONEL

DICK CARLOS
DE GEUS

JOÃO PAULO
KOSLOVSKI

20

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2015
PLANO DE AÇÃO 2016

PLANEJAMENTO E AUTOGESTÃO

PROGRAMA DE PESQUISA

Desde a constituição da Ocepar, houve a preocupa-

O ano de 1972 marcou também o surgimento do

ção dos dirigentes na organização, planejamento e auto-

Programa de Pesquisa da Ocepar. Em dezembro de 1971,

gestão do cooperativismo paranaense, iniciando com os

a Diretoria da entidade aprovou a criação do Fundesp

Projetos Integrados de Desenvolvimento do Cooperati-

(Fundo de Desenvolvimento da Pesquisa), que era cons-

vismo e com o Programa de Pesquisa, em 1972; seguidos

tituído por 0,4% de todo trigo comercializado no Paraná.

do projeto de organização do cooperativismo de crédito,

Como o trigo era monopólio do Estado, somente comer-

em 1982; do Projeto de Autofiscalização, em 1983; do Pla-

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

no Paraná Cooperativo 2.000, no ano de 1999; da organi-

recolhia à Ocepar os recursos do fundo de pesquisa.

zação sindical, em 1997, do Recoop e Sescoop, em 1999,

Com o Fundesp, a Ocepar a estruturou o Programa

e do Plano Paraná Cooperativo 100, em 2015.

de Pesquisa, inicialmente em Londrina, Norte do Paraná, em área arrendada e, posteriormente, com a compra

PROJETOS DE INTEGRAÇÃO

de terras em Cascavel, no Oeste do estado foi criado o

No final da década de 60 e início da de 70, existiam

Centro de Pesquisa, que ampliou suas atividades para

no Paraná cooperativas pequenas, muitas atuando em

Palotina, também na região Oeste, em área adquirida

áreas comuns; outras, formando um ambiente compe-

com recursos doados pela Copervale (hoje C.Vale). Em

titivo e hostil para seu desenvolvimento. Essa realidade

1995, o Centro de Pesquisa foi transferido para uma co-

motivou o Incra, o DAC, a Acarpa e a Ocepar a buscarem

operativa central, a Coodetec, com sede em Cascavel.

a reorganização do sistema cooperativista com a implantação dos Projetos Integrados de Desenvolvimento

ORGANIZAÇÃO DO
COOPERATIVISMO DE CRÉDITO

do Cooperativismo (Pidcoops).
Inicialmente, foi implantado o Projeto Iguaçu do

O ano de 1982 marcou o início do comprometimento

Cooperativsmo (PIC), abrangendo as regiões Oeste e

da Ocepar com o desenvolvimento do cooperativismo de

Sudoeste, em 1972; o Projeto de Cooperativismo do

crédito. No final de julho, foi realizada uma reunião com os

Norte do Paraná (Norcoop), compreendendo as coope-

presidentes das cooperativas centrais, visando definir qual

rativas das regiões Norte e Noroeste, em 1974; e o Pro-

a linha de ação a ser adotada para constituição disciplina-

jeto Centro-Sul do Cooperativismo (Sulcoop), na região

da das cooperativas de crédito. No final de mês seguinte,

Centro-Sul do estado, em 1976.

em seminário estadual, foi aprovada a criação do “Comitê
Pró-Constituição das Cooperativas de Crédito”, integrado
pela Ocepar, Emater e cooperativas centrais, que passou
a orientar e dar suporte técnico e jurídico no início do funcionamento das cooperativas de crédito. O Comitê funcionou até o começo 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 fiscalização das cooperativas, que era
realizada até então pelo Incra, foi delegada à entidade.

2º Seminário Norcoop realizado em Cornélio Procópio, em agosto de 1974
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Já o Programa de Autogestão das Cooperativas do

junto às cooperativas a representação sindical,

Paraná foi aprovado em 1990, já sob a égide da nova

transformando sua denominação social para Sin-

Constituição Federal, que retirou a tutela do Estado,

dicato e Organização das Cooperativas do Estado

concedendo ao cooperativismo a responsabilidade de

do Paraná.

sua autogestão. Tal Programa prevê o monitoramento

Já em 2003, a entidade avança ainda mais na conso-

das cooperativas, orientação para constituição de no-

lidação dos interesses cooperativistas na área sindical,

vas e o Programa de Desenvolvimento de Cooperativas

mediante o desmembramento de sua base sindical,

- Procoope, incumbindo de prestar orientação e assis-

criando oito sindicatos que vieram a somar à Ocepar

tência técnica às pequenas cooperativas em fase de

sindicato, dando condições para a constituição da Fe-

estruturação.

deração e Organização das Cooperativas do Estado do
Paraná (Fecoopar).

O RECOOP E O SESCOOP
PLANO PARANÁ COOPERATIVO 2000

Em meio às grandes dificuldades atravessadas
pelo sistema cooperativista na década de 90, o Pro-

Em 1999, foi lançado o “Plano Paraná Cooperativo

grama de Revitalização de Cooperativas de Produção

2000” – um plano quinquenal de desenvolvimento es-

Agropecuária (Recoop) e o Sescoop, criados pela Me-

tratégico, que levava em conta o crescimento das coo-

dida Provisória nº 2.168, em 1999, alteraram o rumo

perativas no setor de mercado, na empresa cooperativa

do cooperativismo. O Recoop e o Sescoop são duas

e no campo. O Plano foi concebido para fortalecer a boa

conquistas de fundamental importância porque per-

imagem das cooperativas pela correta observância dos

mitiram que as cooperativas saneassem seus passi-

princípios basilares do cooperativismo, da autoajuda,

vos decorrentes de vários planos econômicos. Além

autoresponsabilidade e autofiscalização.

disso, o Sescoop passou a preparar melhor as lideran-

Com a definição das diretrizes básicas aprovadas pelo

ças e os profissionais para a gestão das cooperativas.

Plano, a Ocepar trabalhou no sentido de buscar apoio governamental para dar suporte aos investimentos previstos.

MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO

Foi assim que, em 2002, conseguiu-se a aprovação do

Em 1991, a Ocepar criou cinco núcleos regionais

Prodecoop (Programa de Agregação de Valor à Produção

cooperativos, com objetivo de aproximar e integrar as

Cooperativa), que viabilizou os recursos para implantação

cooperativas de uma mesma região geográfica. Cada

dos projetos agroindustriais das cooperativas. Na sequên-

núcleo regional – Norte, Noroeste, Oeste, Sudoeste e

cia, também sob itensas gestões junto ao governo, foram

Centro-Sul, tem um coordenador que é responsável por

criados o Programa de Capitalização de Cooperativas de

fazer a representação da entidade na região.

Crédito (Procapcred) e o Programa de Capitalização de

O sistema de gestão da Ocepar também passou por mu-

Cooperativas Agropecuárias (Procap-agro).

danças, no dia 2 de setembro de 1998, quando foi aprovada
a reforma do seu estatuto, passando o cargo de presidente a

PARANÁ COOPERATIVO 100

ser exercido por um profissional indicado pelo Conselho de

Em 2015, é criado um novo programa estratégico,
o Paraná Cooperativo 100 (PRC 100), aproveitando a si-

Administração e referendado pela Assembleia Geral.

nergia do Plano Paraná Cooperativo 2000, com intuito

ORGANIZAÇÃO SINDICAL DAS COOPERATIVAS

de dar respaldo aos novos desafios do cooperativismo,

Em 1997, a Ocepar incorpora na sua estrutu-

advindos da atual conjuntura e realidade econômica do

ra a vertente sindical-patronal, passando a liderar

do mundo e do país.
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4
PARANÁ COOPERATIVO 100

acima de 10%. Somente nos últimos cinco anos, o cooperativismo do Paraná dobrou seu faturamento, impulsionado pela sua profissionalização, investimentos
em agroindustrialização e expansão da área de atuação,
bem como ampliação da oferta de bens e serviços nas
áreas de saúde, crédito, transportes, dentre outros.
A elaboração do PRC 100 está sendo desenvolvida
de forma conjunta entre o Sistema Ocepar e as cooperativas, integrando as experiências daquelas que

O Paraná Cooperativo 100 (PRC 100), iniciado em

já têm seus planos estratégicos definidos com aque-

maio de 2015 nos Encontros de Núcleos Regionais rea-

las que ainda não os têm. Uma das ações previstas é

lizados pela Ocepar, tem como objetivo principal iden-

apoiar aquelas que não possuem seus planejamen-

tificar os desafios do cooperativismo, discutir cenários

tos estruturados, estabelecendo-se uma dinâmica de

e avaliar as megatendências que poderão impactar no

crescimento. Também engloba a realização de uma

desenvolvimento das cooperativas. O Plano analisou e

avaliação da evolução histórica das cooperativas e seu

dimensionou as condições e o tempo necessários para

papel no desenvolvimento regional. No escopo do

que as cooperativas do Paraná alcancem faturamento

plano, ainda faz parte a elaboração de uma análise das

de R$ 100 bilhões, dando sequência ao ciclo vivenciado

possibilidades de fortalecimento das alianças estraté-

na última década que possibilitou crescimento anual

gicas e parcerias.

Capacitação sobre o PRC 100 promovida no mês de setembro, em Curitiba, com representantes do ramo crédito
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Fórum dos Presidentes das Cooperativas realizado na sede da Agrária, em Guarapuava

5
PROGRAMA DE
CAPACITAÇÃO PARA
OS PRESIDENTES

segundo evento ocorreu nos dias 28 e 29 de setembro,
em Cafelândia, na Copacol. Houve um aperfeiçoamento
do Fórum, com sua descentralização para dar oportunidade aos participantes de conhecerem experiências de
cooperativas.

Em 2015, o Sistema Ocepar formatou o Programa de
Capacitação das Lideranças, respaldado na necessidade
de aprimorar os conhecimentos e com vistas à elaboração do planejamento estratégico do cooperativismo,
visando avançar em ações inovadoras voltadas a atingir
os objetivos e metas fixadas pelo o PRC 100. Fez parte
da programação a realização de dois Fóruns dos Presidentes, um curso com uma Universidade dos Estados
Unidos, a participação em missão internacional pelo
Fórum dos Presidentes das Cooperativas realizado na sede
da Copacol, em Cafelândia

Leste Europeu e a presença dos presidentes no Fórum
HSM Management.

CURSO COM A
UNIVERSIDADE DE BABSON

FÓRUNS DE PRESIDENTES
DAS COOPERATIVAS

Na semana de 14 a 18 de setembro, 27 presidentes

Foram realizados dois eventos do Fórum dos Presi-

de cooperativas participaram de curso de imersão com

dentes, o primeiro nos dias 27 e 28 de abril, em Gua-

enfoque em novos instrumentos de gestão e liderança

rapuava, tendo como cooperativa anfitriã a Agrária. O

estratégica. O curso foi desenvolvido pelo Sescoop/PR,
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em parceria com o Sebrae/PR e Babson College, insti-

des de estabelecimento de parceriais, especialmente

tuição norte-americana referência em educação sobre

com a Rússia, no setor de carnes, tendo em vista o in-

empreendedorismo, com sede nos estados de Massa-

teresse dos agentes econômicos russos em diversificar

chusetts (Wellesley e Boston) e Califórnia (San Francisco).

o suprimento para diminuir a dependência de alguns
países.

Presidentes das cooperativas participantes do curso com a Universidade de Babson

Visita ao Takarekbank, no Budapeste

PARTICIPAÇÃO NO HSM MANAGEMENT

MISSÃO AO LESTE EUROPEU
A missão internacional foi realizada entre 2 e 14 de

Um grupo de mais de 45 presidentes das cooperati-

outubro, com o objetivo de buscar oportunidades de

vas paranaenses dos ramos agropecuário, crédito, saú-

negócios e entendimento do cooperativismo em países

de, infraestrutura, trabalho e transporte, participou do

do Leste Europeu: Polônia, Hungria, Croácia, Eslovênia

maior evento de educação executiva do Brasil, o Fórum

e Rússia. Participaram 13 presidentes de cooperativas e

HSM Management, de 9 a 11 de outubro, em São Paulo.
O altíssimo nível das palestras ministradas por profissionais

representantes da Ocepar e OCB.

renomados em âmbito internacional, nas diferentes áreas,
se apresentou como importante instrumento de reflexão
sobre as novidades que estão sendo praticadas em todo
mundo no campo da gestão, inovação, tecnologia, liderança, comportamento, entre outras áreas. Os presidentes
tiveram a oportunidade de ampliar seus conhecimentos e
conhecer exemplos de sucesso de empresas.

Visita ao Porto de Koper, na Eslovênia

A missão contribuiu de forma expressiva para o entendimento sobre o cooperativismo no Leste Europeu,
comparando-o com o paranaense, já que foi também
uma ocasião de intercâmbio entre os participantes. Todos os países visitados apresentam potencial comercial
promissor para as cooperativas, com boas possibilida-

Plenária do HSM Management
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6
ATUAÇÃO INTERNACIONAL

lândia, estiveram em cooperativas de leite, de frutas, de
crédito e empresas de genética animal.

PROGRAMA DE FORMAÇÃO
DE EXECUTIVOS

ESTADOS UNIDOS E CANADÁ
Após fazer uma imersão pelo cooperativismo da Ar-

O Programa Internacional de Formação de Execu-

gentina, em 2013, e da Itália, Alemanha e Holanda, em

tivos e Líderes Cooperativistas é uma ação do Sistema

2014, os profissionais que integram a quinta turma do Pro-

Ocepar, com o apoio do Sebrae/PR, que tem como
objetivo promover intercâmbio entre as cooperativas
brasileiras e as de outros países, bem como estudar o
cooperativismo e seus processos de gestão e organização.
Em 2015, foram realizadas duas missões, uma para
Austrália e Nova Zelândia e outra para os Estados Unidos e Canadá.

AUSTRÁLIA E NOVA ZELÂNDIA
Grupo em frente à Universidade HEC Montreal, no Canadá

grama Internacional de Formação de Executivos e Líderes
Cooperativistas estiveram no Canadá e Estados Unidos.
A missão ocorreu de 16 a 28 de maio, a presença de
26 profissionais das cooperativas agropecuárias, de crédito, da OCB e do Sistema Ocepar.
O objetivo foi proporcionar aos participantes a oporA missão para Austrália e Nova Zelândia foi realizada

tunidade de conhecer o cooperativismo, seus impactos

entre 8 e 26 de abril, com a participação de quinze lí-

na economia de outros países e a evolução ao longo

deres, dentre eles, dois profissionais do Sistema Ocepar.

do tempo. Além da parte doutrinária, legal e filosófica,

Na Austrália, visitaram dez diferentes locais, como a

constou da programação visitas a cooperativas e em-

Confederação de Cooperativas de Vitória, cooperativas

presas fornecedoras, plantas industriais e pontos de

produtoras de grãos, de leite e de crédito, e empresas

atendimento de cooperativas de crédito.

de genética e de alimentação animal. Já na Nova Ze-

Visita à Universidade de Wisconsin, Madison, nos Estados Unidos

Sede do Credit Union National Association, nos Estados Unidos
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Nesse módulo, o grupo teve oportunidade de conhecer

país e representa 15% dos ativos do sistema financei-

o contexto socioeconômico do cooperativismo de crédi-

ro japonês.

to e cooperativas agrícolas do Canadá e visitas ao grupo

Além de visitar a instituição financeira cooperativa,

complexo Desjardins, cooperativas agropecuárias e de

os brasileiros cumpriram agenda no Consulado do Bra-

crédito. Nos Estados Unidos, as atividades ocorreram em

sil em Hamamatsu; na sede da Hamamatsu Photonics,
empresa de alta tecnologia especializada em sensores

Madison, na Universidade de Wisconsin, dentro do Cen-

óticos; na Yamaha e Suzuki, e na Unaghi Pie, uma indús-

tro para cooperativas (UW Center for Cooperatives), com

tria japonesa de biscoitos. O grupo conheceu ferramen-

visitas a cooperativas e propriedades agrícolas.

tas práticas de gestão, novos modelos de negócios e a
cultura japonesa pelo fazer bem feito. Durante a missão,
foram ainda identificados setores com potencial para
negócios entre o Paraná e o Japão.

MISSÃO AO PARAGUAI
De 24 a 28 de agosto, foi realizada a missão internacional de cooperativas de transportes ao Paraguai. O grupo
contou com 27 participantes de vários estados brasileiros.
A missão foi idealizada pela demanda do Conselho
Nacional do Ramo Transporte da OCB, com o objetivo

Visita ao Desjardins, Montreal, no Canadá

de realizar reuniões com entidades de representação
do cooperativismo paraguaio, entidades de regulação

INTERCÂMBIO DE NEGÓCIOS
COM O JAPÃO

da atividade de transporte e grandes embarcadores
para viabilizar o contato comercial e de relação de co-

Representantes de diversas entidades paranaen-

mércio exterior.

ses participaram, de 9 a 20 de abril, da missão comercial e institucional ao Japão, organizada pelo Sebrae/
PR, em parceria com o Iwata Shinkin Bank. O grupo
concentrou suas visitas em Hamamatsu, onde fica a
sede do banco japonês. O Iwata Shinkin Bank é um
banco cooperativo que congrega 267 cooperativas
de crédito. Possui 7.450 agências espalhadas pelo

Visita do grupo à Federação das Cooperativas Paraguaias

MISSÃO À ARGENTINA
De 14 a 16 de dezembro, o coordenador da Gerência
Técnica e Econômica do Sistema Ocepar, Robson Mafioletti, participou, a convite da Casa Cooperativa de Sunchales e da Sancor Seguros, de eventos relacionados
ao cooperativismo ocorridos na Argentina. Ele apre-

Brasileiros na sede do Iwata Shinkin Bank, em Hamamatsu, no Japão
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A Comunidade da África Austral foi criada em 1992 visando alcançar o desenvolvimento, a paz, a segurança e
o crescimento econômico, além de aliviar a pobreza, melhorar o padrão e a qualidade de vida dos povos da região.
Também, um grupo da República Democrática do Congo visitou a Ocepar, com o objetivo de buscar apoio dos
brasileiros e das cooperativas para desenvolver a agricultura
e a agroindústria do país, localizado na África Central.

Palestra sobre cooperativismo paranaense e agronegócio foi
ministrada em Sunchales, na Província de Santa Fé

sentou uma palestra para os cooperativistas argentinos
sobre o modelo de atuação do cooperativismo paranaense e brasileiro e também do agronegócio. No roteiro
também constaram visitas técnicas a cooperativas de
leite, bovino de corte, seguros, terminal portuário no
Rio Paraná e a bolsa de mercadorias em Rosário.

RECEPÇÃO DE MISSÕES
INTERNACIONAIS
ÁFRICA

Representantes da República Democrática do Congo

NORUEGA
O embaixador da Noruega no Brasil, Flávio Macieira,
esteve na sede do Sistema Ocepar, no dia 10 de dezembro, com o propósito de promover maio r aproximação
entre a embaixada norueguesa e o cooperativismo e
debater possibilidades de negócios com o Brasil.

Embaixadores dos países africanos que integram a Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral

No dia 10 de julho, esteve em visita à Ocepar um
grupo de embaixadores dos países africanos que integram a Comunidade para o Desenvolvimento da África
Austral (SADC). O objetivo foi conhecer melhor o sistema de funcionamento do agronegócio paranaense, em
Gilson Martins, Flávio Turra, Flávio Macieira e Jaime Sunye

especial a organização dos produtores em cooperativas.
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Agricultores japoneses da região de Hokkaido

JAPÃO

esteve no Paraná para conhecer detalhes do trabalho

Um grupo de 15 produtores de diversas cooperativas da

realizado pelas cooperativas na preparação dos jovens

Província de Hokkaido, localizada na ilha de mesmo nome,

e a integração das mulheres. De 9 a 13 de novembro,

no extremo norte do Japão, visitou, no dia 29 de outubro, a

a comitiva visitou a Lar, Frimesa, C.Vale, Copacol, Frísia,

cooperativa Castrolanda, em Castro (PR), e a Ocepar.

Castrolanda, Sicoob e a Ocepar.

Eles vieram ao Paraná não só para conhecer a pro-

O intercâmbio foi coordenado pela Aliança dos Co-

dução leiteira, mas especialmente para manter contato

mitês de Educação das Cooperativas de Produção (Ace-

com o cooperativismo. A região de Hokkaido é conside-

coop), que pertence à Federação das Cooperativas de

rada o celeiro de produção leiteira do Japão.

Produção (Fecoprod), com o apoio do Sistema Ocepar.

MISSÃO DE EMPRESÁRIOS DA ARGENTINA

COOPERATIVISTAS DO PARAGUAI

Cooperativistas do Paraguai

Visita de empresários da Argentina

Uma delegação de 34 cooperados e profissionais de

No dia 16 de novembro, um grupo de argentinos

12 cooperativas de produção agropecuária do Paraguai

de Rosário, cidade da Província de Santa Fé, esteve no
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Paraná para conhecer experiências de apoio às micro
e pequenas empresas, ações de fomento ao comércio
exterior e internacionalização e o cooperativismo paranaense.

MISSÃO BIELORRÚSSIA

Vinte e cinco agricultores norte-americanos estiveram no Paraná para conhecer
o cooperativismo e o agronegócio paranaense e brasileiro

ESTADOS UNIDOS
Conhecer o sistema de cultivo de grãos, que leva o Brasil
a alcançar produtividade de soja igual e algumas vezes até
superior à dos Estados Unidos - maior produtor mundial
da oleaginosa, mesmo em condições de solo e clima menos favoráveis que naquele país. Esse foi o principal motivo
Visita de representantes da Bielorússia

que trouxe um grupo de 25 agricultores norte-americanos
provenientes de estados do Meio-Oeste, onde se encontra

Um grupo, liderado pelo embaixador do país euro-

o Corn Belt, principal região produtora de grãos dos Esta-

peu no Brasil, Leonid Krupts, pelo cônsul em São Pau-

dos Unidos, ao Brasil para conhecer o trabalho realizado

lo, Grigori Goldohleger, e pelo ministro conselheiro

pelas cooperativas e produtores brasileiros.

Viktor Pshenko, esteve na Ocepar, no dia 30 de no-

Eles estiveram dia 27 de janeiro na Ocepar, onde ob-

vembro, com objetivo incrementar o comércio com

tiveram informações sobre as atividades realizadas pelo

o Brasil. A Bielorrússia é um país localizado no Leste

cooperativismo paranaense no setor de agronegócio. O

Europeu, e que faz divisa com a Rússia, Ucrânia, Po-

grupo visitou também as cooperativas, como a Witmar-

lônia, Lituânia e Letônia. É um grande produtor de

sum, em Palmeira, a Castrolanda, em Castro, e a Integra-

cloreto de potássio, insumo largamente utilizado em

da, em Londrina, como também o Centro de Pesquisa

fertilizantes agrícolas.

de Soja da Embrapa.
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Os vencedores das seis categorias do 11o Prêmio Ocepar de Jornalismo foram anunciados no dia 2 de dezembro

7
HOMENAGENS E PRÊMIOS

A 11ª edição do Prêmio Ocepar de Jornalismo foi
lançada para profissionais da imprensa e assessores de
cooperativas em seis eventos regionais, sob coordenação do jornalista Samuel Milléo Filho.

PRÊMIO OCEPAR DE JORNALISMO
Em cerimônia realizada no dia 2 de dezembro, foram anun-

TROFÉU “COOPERATIVAS
ORGULHO DO PARANÁ”

ciados os vencedores do 11º Prêmio Ocepar de Jornalismo.
Nessa edição, o Prêmio teve recorde histórico de inscri-

Nove dirigentes que deixaram a diretoria da Ocepar

ções, num total de 120 trabalhos: categoria Telejornalismo:

foram homenageados com o troféu “Cooperativas Or-

28 trabalhos; Radiojornalismo: 16; Jornalismo Impresso:

gulho do Paraná”, instituído pela entidade em 2008 em

21; Mídia Cooperativa: 28; Prêmio Especial Unimed (Ramo

reconhecimento a pessoas ou instituições que ajudam

Saúde): 16; e Prêmio Especial Ramo Crédito, 11.

a fortalecer o cooperativismo.

Em 11 anos de existência do Prêmio Ocepar, foram inscritos um total de 989 trabalhos e premiados 190 profissionais, o que demonstra o reconhecimento do concurso
como um dos principais prêmios do jornalismo brasileiro.
Em 2015, os vencedores das seis categorias dividiram R$ 88.000,00 em premiações.
O Prêmio Ocepar de Jornalismo é uma iniciativa
do Sistema Ocepar, com apoio financeiro do Sicredi e
Federação Unimed e institucional da Federação Nacional dos Jornalistas (Fenaj), do Sindicato dos Jornalistas

A entrega dos troféus aos ex-diretores ocorreu na Assembleia Geral Ordinária,
no dia 1º de abril. Na oportunidade, estavam presentes Valter Vanzella, Jorge
Karl, José Aroldo Gallassini e Renato José Beleze. Os demais foram entregues
em eventos posteriores

Profissionais do Paraná (Sindijor/PR) e do Sindicato dos
Jornalistas do Norte do Paraná.
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A honraria foi concedida a José Aroldo Gallassini (Coamo), Jorge Karl (Agrária), Manfred Alfonso Dasenbrock
(Central Sicredi PR/SP/RJ ), Paulino Capelin Fachin (Coasul), Renato José Beleze (Confepar), Valter Vanzella (Frimesa), Carlos Yoshio Murate (Integrada), José Fernandes
Jardim Junior (Cocamar) e Orestes Barrozo Medeiros
Pullin (Unimed).
O troféu também foi conferido ao deputado federal
Osmar Seraglio, presidente da Frencoop, em solenidade
durante o Encontro Estadual de Cooperativistas, realizado no dia 3 de dezembro.

O superintendente José Roberto Ricken (segundo da esq. para dir.) representou o Sistema Ocepar na solenidade de entrega do Troféu Brasil Expodireto

destaque para o cooperativismo do Paraná e reconhecimento ao resultado do trabalho que realizam as três
entidades que integram o Sistema Ocepar (Ocepar, Sescoop/PR e Fecoopar).

PRÊMIO FAO DE JORNALISMO
A reportagem “Um Sonho Possível”, de autoria do
jornalista Ricardo Rossi, publicada na edição de julho
de 2014 da Revista Paraná Cooperativo, foi premiada na
categoria impresso do primeiro Prêmio FAO de Jornalismo. A matéria concorreu com outros 189 trabalhos
inscritos no concurso. O prêmio foi entregue no dia 17
de abril de 2015.

Governador Beto Richa, Deputado Osmar Seraglio e João Paulo Koslovski

PRÊMIO EXCELÊNCIA EM
COOPERATIVISMO
O Sistema Ocepar recebeu o Troféu Brasil Expodireto
da Cotrijal, na categoria “Excelência em Cooperativismo”, durante solenidade realizada em Carazinho, no Rio
Grande do Sul, no dia 8 de março. O evento reconheceu
a importância do agronegócio do Brasil no cenário internacional e destacou quem desenvolveu uma cadeia
produtiva competente, com base em resultados positivos e promissores.
O prêmio recebido pela Ocepar representou um

O jornalista Ricardo Rossi recebeu o prêmio em evento ocorrido em Curitiba
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8
INTERCOOPERAÇÃO

agricultura; Fecoopar/Ocepar, o cooperativismo;

DIRETORIA DA OCB

(ACP) - formam o G7, cuja finalidade é discutir e

Fetranspar, o transporte; Faciap, as associações comerciais, mais a Associação Comercial do Paraná
encaminhar sugestões para o aperfeiçoamento das

O presidente do Sistema Ocepar, João Paulo Koslo-

políticas de apoio ao desenvolvimento do Paraná

vski, um dos diretores da OCB representando a região

e também do Brasil.

sul do Brasil, participou, em 2015, de sete reuniões da

O G7 atuou em 2015 nas discussões e negociações

Diretoria, onde foram discutidos diversos temas de inte-

envolvendo a melhoria da infraestrutura, realizou estu-

resse do cooperativismo.

dos e participou das tratativas sobre investimentos em

No exercício da representação da região sul, reali-

rodovias, ferrovias, aeroportos e portos. Contribuiu com

zou reuniões com os presidentes das Organizações das

propostas ligadas ao projeto da ferrovia Maracajú (MS)

Cooperativas de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul,

Paranaguá (PR) e aos investimentos no Porto de Parana-

com o objetivo de levantar demandas e buscar maior

guá, em especial quanto às novas concessões, renova-

interação de atividades. Em decorrência desses conta-

ção dos contratos de arrendamento e a delimitação da

tos, as equipes técnicas das entidades dos três estados

nova poligonal.

se reuniram com o intuito de padronizar alguns proce-

O G7 realiza reuniões mensalmente. O grupo não

dimentos.

tem uma formação legal, mas um coordenador que

Cabe destaque o apoio dado pelos colaboradores do

interage com os presidentes, sendo apoiado por uma

Sistema Ocepar à equipe técnica da OCB nas discussões

assessoria técnica e outra tributária. A tributária, com-

e encaminhamento das questões junto ao Legislativo e

posta pelos assessores jurídicos das entidades, é res-

Executivo, dando respaldo à formulação de documentos

ponsável pela elaboração dos estudos que visam dar

e análises sobre decisões do governo federal e projetos

embasamento aos pleitos do grupo. A técnica, também

de lei em tramitação no Congresso Nacional.

formada por profissionais das entidades, elaborou di-

A participação de representantes dos Estados da

versos trabalhos e participou de comissões e grupos de

região sul nos Conselhos Especializados da OCB, como

trabalho diversos, realizou estudos sobre a necessidade

no crédito, no agropecuário, na saúde, na infraestrutura,

de investimentos em infraestrutura no Paraná, dentre

no educacional e no do trabalho, tem sido fundamental

outras ações.
		

para discussão de soluções e encaminhamentos às demandas dos ramos.

FÓRUM PERMANENTE
FUTURO 10 PARANÁ

As Organizações Estaduais da região sul têm trabalhado no sentido de adequar seus planos estratégicos ao

O Fórum Permanente Futuro 10 Paraná é composto

do Sistema OCB. O plano estabelece as principais diretri-

por 16 organizações, entre elas a Ocepar, e tem como

zes, desafios e oportunidades do cooperativismo brasilei-

objetivo integrar as entidades do estado e mobilizar a

ro com vistas ao ano de 2025, no intuito de promover o

sociedade paranaense para a discussão de um plano es-

alinhamento e o engajamento em torno do planejamen-

tratégico e integrado de desenvolvimento. Três temas

to sistêmico e permitir o compartilhamento das ações.

prioritários estão sendo trabalhados pelo Fórum: infraestrutura, inovação e gestão pública.

PARTICIPAÇÃO NO G7
GRUPO DAS FEDERAÇÕES DO PARANÁ

Em 2015, foram realizadas diversas reuniões para discutir políticas de apoio para o setor produtivo, além de

As federações patronais - Fecomércio, que re-

encontros com o governador, secretários, parlamenta-

presenta o comércio; Fiep, a indústria; Faep, a

res e ministros.
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Reunião do Conselho Deliberativo do Sebrae/PR

CONSELHO DELIBERATIVO
DO SEBRAE/PR

cos, que são formados pelos profissionais das entidades.

A presidência do Conselho Deliberativo do Sebrae/

foram trabalhados em 2015: educação, setores estraté-

PR, em 2015, foi exercida por Edson Campagnolo, presi-

gicos, pesquisas de conjuntura, licitações, compartilha-

dente do Sistema Fiep.

mento de ambientes e comunicação integrada.

Seis temas de forte impacto no dia a dia das entidades

O Conselho Deliberativo é formado por 13 entida-

O trabalho tem por objetivo buscar soluções para

des de segmentos do setor produtivo, instituições de

problemas comuns e dividir conhecimento e boas prá-

crédito e poder público, dentre elas, a Ocepar.

ticas. O Comitê de Superintendentes avalia a viabilidade

O Sebrae/PR - Serviço de Apoio às Micro e Pequenas

das sugestões e auxilia nos seus encaminhamentos.

Empresas do Estado do Paraná é uma instituição sem

Na área de comunicação, foi publicado um docu-

fins lucrativos que foi criada para dar apoio aos peque-

mentário relatando as principais ações de cada entida-

nos empresários e ao empreendedorismo. No Brasil, são

de, com o intuito de levar até a população informações

27 unidades e 800 postos de atendimentos. No Paraná,

sobre o trabalho realizado pelo Sistema “S” no Paraná.

existem 6 regionais e 11 escritórios. 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.

AÇÕES CONJUNTAS DO 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
por um Comitê de Superintendentes e os grupos técni-
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9
ATUAÇÃO JUNTO
AO EXECUTIVO E
LEGISLATIVO FEDERAL

PRINCIPAIS AVANÇOS OBTIDOS EM 2015:
• Lei nº 13.097/2015 - assegura a classificação contábil
do capital social das cooperativas no patrimônio líquido.

A Frencoop - Frente Parlamentar do Cooperativismo

• Lei nº 13.137/2015 - permite o acúmulo dos créditos

atua em defesa dos interesses das cooperativas junto ao

presumidos de PIS/Cofins para as cooperativas de leite.

Congresso Nacional. É uma entidade de interesse pú-

• Lei nº 13.154/2015 - dispensa licenciamento, emplaca-

blico, suprapartidária, sem fins lucrativos e de âmbito
nacional. Constituída para apoiar, defender e promover a

mento e pagamento de DPVAT de máquinas agrícolas.

integração entre o Congresso Nacional e o sistema coope-

• Lei nº 13.161/2015 - manteve a alíquota do PIS/Cofins

rativista, congrega 224 deputados e 31 senadores.

de 1% sobre a folha de pagamento para carnes.

Em 2015, com a atuação articulada entre OCB e Fren-

• Lei nº 13.169/2015 - aplicou alíquota diferenciada de

coop, foram aprovadas diversas matérias de interesse

CSLL para cooperativa de crédito frente a outras institui-

do cooperativismo que, inclusive, já estão em vigor.

ções financeiras.

Desde 1986, a Frencoop tem participação significativa no debate com os Três Poderes, colaborando na dis-

• Lei nº 13.180/2015 - regulamenta a profissão de artesão,

cussão das proposições de interesse do cooperativismo

com enfoque na organização por meio de cooperativas

e do país. Nesse período, obteve diversas conquistas,
como a previsão constitucional de apoio e estímulo ao
cooperativismo brasileiro, leis complementares que
tratam do adequado tratamento tributário ao ato

ASSESSORIA PARLAMENTAR

cooperativo e a que regulamenta o Sistema Nacional

A equipe técnica do Sistema Ocepar fornece per-

de Crédito Cooperativo, as leis ordinárias que disciplinam

manente apoio profissional à assessoria parlamentar da

o cooperativismo de trabalho e o novo Código Florestal.

OCB nas ações junto ao Congresso Nacional e órgãos
do Poder Executivo, acompanhando a tramitação de
projetos de lei e medidas provisórias, analisando as legislações baixadas pelo Executivo, emitindo pareceres e
elaborando propostas 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 projetos
de leis e medidas provisórias, resoluções e normativos,
envolvendo estudos de impactos contábeis/tributários
e efeitos econômico-financeiros, emissão de pareceres e
emendas oferecidas aos parlamentares. O resultado dessa ação representou avanço significativo para o cooperativismo, pelas adequações na legislação para as coope-

Em conjunto com a OCB, a Frencoop promoveu o lançamento da Agenda Legislativa do Cooperativismo, que contém as matérias de interesse do cooperativismo e
são encampadas pelos parlamentares que fazem parte da Frente

rativas e seus cooperados.
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Lançamento do Plano Agrícola e Pecuário da safra 2015/2016, com a presença da ministra Kátia Abreu e do govenador Beto Richa, na sede da Ocepar

GOVERNO FEDERAL

O gerente técnico e econômico da Ocepar, Flávio

A Ocepar e a OCB mantiveram frequentes contatos

Enir Turra, foi reconduzido à presidência da Câmara Se-

com os ministros e demais autoridades do governo

torial da Cadeia Produtiva de Culturas de Inverno, que

federal para tratar de políticas ligadas aos diversos ra-

desenvolve várias atividades visando ao aprimoramen-

mos cooperativos, agronegócio, crédito, infraestrutura

to de políticas para o trigo, cevada e aveia.

e saúde, encaminhando propostas e discutindo altera-

PRINCIPAIS AVANÇOS OBTIDOS EM 2015:

ções de procedimentos em instrumentos legislativos
e normativos para o melhor desenvolvimento do cooperativismo e das atividades de seus cooperados, a

• Concessão de subvenção econômica para o prê-

exemplo do projeto de lei que moderniza a legislação

mio do seguro rural.

cooperativista e também do que define o chamado “ato

• Exclusão da base de cálculo de tributação de PIS/

cooperativo”.

Cofins das receitas financeiras das cooperativas

No ano, conseguiram-se alguns avanços no Plano
Agrícola e Pecuário da safra 2015/2016 que, inclusive,

originárias de variações cambiais.

foi lançado no Paraná, em evento realizado na Ocepar,

• Adequações no zoneamento agrícola para milho

com a presença da ministra da agricultura, Kátia Abreu,

e soja.

e do governador Beto Richa. Houve aumento dos recur-

• Prorrogação do prazo para o cadastramento am-

sos para o crédito rural e dos limites por tomadores, alo-

biental (CAR).

cação de recursos para o programas das cooperativas e

• Dotações de recursos para os programas de fi-

a adequação do zoneamento agrícola para soja e milho.
Também a prorrogação do prazo por mais um ano para

nanciamento para as cooperativas – Prodecoop e

o cadastramento ambiental (CAR), em atendimento aos

Procap-agro.

dispositivos do Código Florestal Brasileiro.
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10
ATUAÇÃO JUNTO AO EXECUTIVO
E LEGISLATIVO ESTADUAL

PRINCIPAIS AVANÇOS OBTIDOS EM 2015:
• Alterações nas normas do Corpo de Bombeiros.

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO PARANÁ

• Regulamentação do Código Florestal do Paraná.

A Ocepar mantém forte relacionamento com a Assembleia Legislativa do Paraná (Alep), no sentido de

• Criação da Rede de Pesquisa Agropecuária.

contribuir para o aperfeiçoamento do marco regula-

• Renovação do crédito presumido do ICMS para

tório estadual de diversas legislações, a partir de ações
articuladas pelos deputados com o setor, aproximando

soja, café e algodão.

os líderes cooperativistas do processo político.
Em vários momentos, as entidades (Fiep, Faep, Fe-

• Redução da alíquota de ICMS para medicamentos.

comércio, Fecoopar/Ocepar, Faciap, Fetranspar e ACP),

• Adequações da legislação do ICMS para o leite.

estiveram mobilizadas, apoiando projetos de lei de interesse dos diversos setores econômicos.

GOVERNO ESTADUAL

Brasileiro, uma vez que o estado poderia ser mais ri-

Foram vários contatos e audiências da Ocepar com

goroso. Também, a alteração das normas do Corpo de

o governador Beto Richa, destacando-se a participação

Bombeiros para unidades armazenadoras e a criação

em reuniões do Conselho de Desenvolvimento Econô-

da Rede de Pesquisa Agropecuária. Na área tributária,

mico do Estado e em reuniões para discutir aspectos

o Governo do Estado promoveu uma série de mudan-

relacionados aos investimentos e tributação estadual.

ças na legislação, como a implantação da substituição

Dentre as ações do Governo do Estado, cabe des-

tributária, alterações de alíquotas do ICMS, ITCMD, IPVA,

tacar a assinatura do decreto de regulamentação do

Funrejus, e taxas judiciárias, com significativos impactos

Código Florestal Estadual, que assegura a aplicação no

para as atividades produtivas. Mesmo assim, obteve-se

Paraná dos mesmos dispositivos do Código Florestal

alguns avanços para as cooperativas, como a renovação

Governador Beto Richa autorizando a contratação de servidores para a Adapar, em evento no Palácio das Araucárias, em Curitiba, no dia 7 de maio
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dos créditos presumidos da soja e algodão, redução da

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

alíquota do ICMS para medicamentos e adequações da

A Ocepar participa do Conselho de Administra-

legislação do ICMS para o leite.

ção, órgão colegiado de deliberação e orientação
superior, encarregado de formular a política de ação

CONSELHO DE CONTRIBUINTES
E RECURSOS FISCAIS

da Junta Comercial do Paraná e do Colégio de Vogais,
que é responsável pela análise dos processos de re-

A Ocepar possui assentos no Conselho de Contri-

gistro comercial. O Conselho de Administração se reúne

buintes e Recursos Fiscais – CCRF, ocupados por dois

a cada trimestre e a Ocepar é representada pelo seu

vogais nomeados pela Secretaria da Fazenda do Paraná.

presidente, João Paulo Koslovski, e pelo superinten-

As sessões de julgamento apreciam, debatem e julgam

dente adjunto, Nelson Costa. Participa também do

cerca de 2.000 processos por ano, em 2º grau de recur-

Colégio de Vogais com dois técnicos da entidade e as

so, em três Câmaras e no Plenário.

atividades são diárias.

As sessões ocorrem de segunda a quinta-feira e as
matérias de julgamento são o ICMS (Imposto sobre Cir-

ATUAÇÃO COM O BRDE

culação de Mercadorias e Serviços), o ITCMD (Imposto

Para dar suporte aos trabalhos das cooperativas,

de Transmissão Causa Mortis e Doação) e o IPVA (Impos-

a Ocepar mantém estreito relacionamento com o

to sobre a Propriedade de Veículos Automotores).

Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo

Os processos nos quais as cooperativas figuram como

Sul (BRDE), com o propósito de viabilizar recursos

parte em geral são debatidos com os técnicos para orien-

para os investimentos das cooperativas. O banco

tá-los para correção dos procedimentos, a fim de evitar

destinou, em 2015, em torno de R$ 750 milhões

problemas que possam prejudicar as próprias cooperati-

para investimentos em projetos das cooperativas

vas, procurando cumprir as determinações legais.

do Paraná.

Reunião ocorrida no dia 17 de julho, no Palácio Iguaçu, em Curitiba, quando foi anunciado o repasse de recursos do BRDE a cooperativas do Paraná
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Mil e quinhentos cooperativistas participaram do evento

11
EVENTOS DE DESTAQUE
NO COOPERATIVISMO

não fossem a agricultura, a pecuária e a organização das

ENCONTRO ESTADUAL
DE COOPERATIVISTAS

Fundação Getúlio Vargas e pesquisador do comporta-

cooperativas, não teríamos atingido esse patamar que
orgulha a cada paranaense”, disse ele.
O economista, pós-graduado em Marketing pela
mento humano, Carlos Hilsdorf, foi o palestrante convi-

Realizado pelo Sistema Ocepar, no dia 3 de dezembro, teve como objetivo celebrar as conquistas alcançadas pelo setor durante o ano. O Encontro foi prestigiado
por autoridades, como o governador do Paraná, Beto
Richa, secretários de estado, parlamentares, presidentes
de entidades e lideranças do cooperativismo.
Richa destacou os avanços de seu governo ressaltando que o Paraná é grato às cooperativas, que servem de exemplo para o Brasil. “Sem dúvida alguma, se

dado do evento. Ele falou sobre o tema de um dos livros

Palestra do economista Carlos Hilsdorf

Apresentação da Orquestra de Teutônia

de sua autoria, “Atitudes vencedoras”.
Um show com diversos gêneros musicais da Orquestra de Teutônia, do Rio Grande do Sul, foi uma das atrações do Encontro Estadual de Cooperativistas de 2015.
Cooperativas de todas as regiões organizaram caravanas que se deslocaram até Curitiba. A maioria veio
em 38 ônibus. No total, 1.500 pessoas participaram do
evento.
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Encontro do Núcleo Oeste, em Cafelândia

Encontro de Núcleos do Centro-Sul, na Lapa

Encontro de Núcleos do Sudoeste, em Francisco Beltrão

Reunião dos presidentes durante o Encontro
dos Núcleos Norte e Noroeste, em Londrina

ENCONTROS DE NÚCLEOS
COOPERATIVOS

perativos de 2015 ocorreu de 18 a 21 de maio, com 355

Com a finalidade de buscar maior interação com as fi-

participantes; a segunda foi realizada de 19 a 22 de ou-

A primeira rodada dos Encontros de Núcleos Coo-

tubro, com 259 presentes.

liadas, a Ocepar contempla em seu estatuto, como órgão
auxiliar, a formação dos Núcleos Cooperativos, compos-

No primeiro evento foi discutida a implantação do

tos pelas cooperativas das regiões Norte, Oeste, Sudoes-

Plano Paraná Cooperativo (PRC100) e o programa de

te, Noroeste e Centro-Sul. Cada Núcleo é coordenado por

capacitação dos presidentes. No segundo, propostas

um dirigente eleito entre as cooperativas participantes,

de ações do Sistema Ocepar para 2016 e apresentação

que também é o responsável por representar a Ocepar

preliminar dos dados do PRC100.

na região e participar da Diretoria da Organização.

ENCONTRO DAS
COOPERATIVAS DO SUDOESTE

Os Núcleos se reúnem duas vezes por ano com
o objetivo de promover um fórum para discussão
e planejamento do cooperativismo, com foco em

O Encontro das Cooperativas do Núcleo Sudoeste

assuntos relevantes para o desenvolvimento do

foi realizado em Francisco Beltrão, com mais de 600

setor. Suas atribuições são incentivar a integra-

cooperativistas. O objetivo foi discutir sinergias nas

ção das cooperativas regionalmente, assessorar a

ações das cooperativas da região, visando buscar in-

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

terações entre elas. Foram debatidas as oportunida-

proporcionar o diálogo e o intercâmbio entre as

des do agronegócio e o planejamento estratégico do

cooperativas.

cooperativismo do Sudoeste.

40

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2015
PLANO DE AÇÃO 2016

Estande das entidades na Expo Brasil - Paraguay

Encontro das Cooperativas do Núcleo Sudoeste, em Francisco Beltrão

PARTICIPAÇÃO NA
EXPO BRASIL-PARAGUAY

PARTICIPAÇÃO NO
SHOW RURAL COOPAVEL

De 23 a 25 de setembro, foi realizada a sétima edição
da Expo Brasil - Paraguay, promovida pelo Foro Brasil Para-

O Sistema Ocepar participou do Show Rural, expondo
em um estande os produtos e serviços das cooperativas.
A participação teve como finalidade recepcionar os associados de cooperativas e autoridades. Em sua 27ª edição,
o evento, com mais de 480 expositores, registrou público
de 230 mil visitantes entre os dias 2 e 6 de fevereiro.
Entre os expositores, destaque para o apoio do Sescoop/
PR na realização de 9 palestras sobre qualidade no atendimento para 270 empregados da Coopavel e, ainda, a
contratação de transporte para 2.135 cooperados.

guay, no Centro de Convenções Conmebol, no Paraguai.
No evento foram apresentadas as oportunidades de negócios que os dois países possuem em diferentes áreas.
O Paraná participou com uma delegação de 15 empresários. O Sistema Ocepar esteve presente com um
estande montado juntamente com o Sebrae/PR, Fecomércio, Associação Comercial do Paraná e Faciap. Paralelamente à feira, ocorreram eventos técnicos, audiências e visitas a empresas paraguais.

Estande do Sistema Ocepar no Show Rural, em Cascavel
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Visita de lideranças da Sicredi Oeste, de Toledo (PR)

INTERCÂMBIO COM AS
OCE’S E COOPERATIVAS

vas, a Ocepar tem procurando estar presente na maioria

No decorrer de 2015, foram recepcionadas pela Oce-

por aos cooperados seu trabalho e obter sugestões de

par 20 delegações de lideranças da OCB, de Organiza-

novas ações que possam ser implementadas. Em 2015,

ções de Cooperativas de outros estados e de coopera-

a Ocepar participou de 73 assembleias de cooperativas.

delas, mesmo porque representa oportunidade de ex-

tivas paranaenses.
O desempenho do cooperativismo paranaense, a
organização e as práticas adotadas, tanto do ponto de
vista da gestão de processos e procedimentos, quanto
no que se refere a ideias inovadoras, foram os fatores
que motivaram as visitas.
A entidade recebeu missões dos estados de São
Paulo, Paraíba e Espírito Santo, do Paraguai e do cooperativismo de crédito francês.
Objetivando prestigiar as assembleias das cooperati-

Visita de lideranças cooperativistas da Paraíba
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12
ATUAÇÃO ESPECÍFICA PARA OS
RAMOS DO COOPERATIVISMO
PARANAENSE

Presidência da República no dia 20 de janeiro de 2015, que

No Paraná, no final de 2015, a Ocepar possuía 220

ção para as cooperativas que têm usinas geradoras.

simplifica os procedimentos para o setor elétrico, amplia o
limite para que as cooperativas de infraestrutura possam ter
acesso ao desconto mínimo na Tarifa de Uso do Sistema de
Transmissão (TUST), bem como aumenta o limite de gera-

cooperativas registradas, de 10 ramos do cooperativis-

CRÉDITO

mo. Elas são responsáveis por 18% de toda a riqueza ge-

O Banco Central do Brasil aprimorou os normativos para o

rada no Estado. Quase 30% da população paranaense

setor, atendendo ao pleito do Conselho Especializado da OCB

está envolvida com o cooperativismo.

INFRAESTRUTURA

PRINCIPAIS NÚMEROS DO
COOPERATIVISMO DO PARANÁ

A Ocepar participou de diversas reuniões do Conselho
do Ramo de Infraestrutura da OCB e da Agência Nacional de
Energia Elétrica (Aneel), objetivando a uniformização de entendimentos e alteração de alguns critérios adotados pela
Aneel, que impedem o desenvolvimento das cooperativas.
O ramo foi assessorado por grupos de trabalhos criados
pelo Conselho, com a finalidade de realizar estudos sobre as
demandas do setor.
Em ações junto à Frencoop, conseguiu-se a aprovação
de uma emenda inserida na Medida Provisória (MP) nº
656/2014, convertida na Lei 13.097/2015, sancionada pela

• 220 cooperativas
• 1.300.000 cooperados
• 82.000 empregados
• Participaçao no Produto Interno Bruto do Paraná
com 18%
• 56% da produção agropecuária do Paraná vem
das cooperativas
• Faturamento em 2015 de R$ 60,4 bilhões
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(CECO), definindo uma nova classificação para as cooperativas de crédito que passaram a ser categorizadas em três
tipos: plenas, clássicas e de capital e empréstimo. Essa nova
classificação vai facilitar o acesso das cooperativas a novas
fontes de financiamento e ampliar suas oportunidades de
crescimento.

PRINCIPAIS AVANÇOS OBTIDOS EM 2015
• Manutenção da alíquota do PIS/Cofins de 1%
sobre a folha de pagamento para as indústrias de
carnes.
• Exclusão da base de cálculo de tributação de PIS/
Cofins das receitas financeiras originárias de variações cambiais.
• Manutenção da sistemática de classificação das
quotas de capital social das cooperativas no patrimônio líquido.
• Permissão para o acúmulo dos créditos presumidos de PIS/Cofins para as cooperativas de leite.
• Regulamentação da profissão de artesão, com
enfoque na organização por meio de cooperativas.
• Regulamentação das parcerias entre cooperativas de trabalho e o poder público.
• Permissão para aplicação de alíquota diferenciada de CSLL para cooperativa de crédito frente a
outras instituições financeiras.

TRANSPORTE
Ao longo do ano, muitas ações foram executadas junto
à Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) com
o objetivo de propor alterações nos normativos ligados ao
ramo. Ocorreram mobilizações dos dirigentes junto ao Congresso Nacional, com o propósito de obter a regulamentação da Categoria de Cooperativa de Transporte de Cargas
(CTC). A matéria foi inserida na Medida Provisória (MPV)
656/2014, em dezembro de 2014, mas vetada pela Presidência da República, em janeiro de 2015.
Os representante do ramo realizaram três encontros no
ano, reunindo os diretores das cooperativas de transporte
para discutir diversos assuntos, dentre eles, a elaboração de
indicadores econômicos e financeiros e o plano de capacitação para 2016, a aplicação dos dispositivos da nova Lei dos
Motoristas, a conta frete, recolhimento previdenciário, peso
por eixo, aferição de tacógrafos e restrição de circulação de
bitrens.
O ano também foi marcado pelo esforço no atendimento ao recadastramento da frota, culminando na edição da
Resolução 4.799/2015, que disciplinou o tema.

tes financeiros. Somente o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) contratou, em 2015, mais
de R$ 750 milhões. Da mesma forma, o Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), o Banco do
Brasil e outros agentes financeiros continuaram liberando
recursos, propiciando que as cooperativas pudessem investir no ano mais de R$ 2,3 bilhões em novas fábricas, armazéns e logística.

SAÚDE
Apesar de esforços da Ocepar e da OCB nas discussões
junto ao Governo Federal e Congresso Nacional, não foram
obtidos avanços para as cooperativas de saúde. As discussões se voltaram com vistas ao enquadramento das cooperativas às exigências da ANS (Agência Nacional de Saúde).

EDUCACIONAL
Apesar de esforços da Ocepar e da OCB nas discussões
junto ao Governo Federal e Congresso Nacional, não houve
avanços para as cooperativas de educação. Os dirigentes
das cooperativas do ramo se reuniram e definiram algumas
ações de intercooperação para 2016.

AGROPECUÁRIO
Os dois programas do governo de apoio às cooperativas agropecuárias - Prodecoop e Procap-agro, destinados a financiar a agroindústria e o capital de giro,
tiveram os recursos ampliados para, respectivamente,
R$ 1,60 bilhão e R$ 1,99 bilhão. A taxa de juros, no entanto, foi elevada.
Os recursos destinados para alavancar os investimentos
das cooperativas foram liberados normalmente pelos agen-

TRABALHO
Para o ramo trabalho, ocorreu a regulamentação da profissão de artesão, com enfoque na organização por meio de
cooperativas. Também, a normalização das parcerias entre
cooperativas e poder público.
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13
ATIVIDADES DAS ÁREAS
TÉCNICA E ECONÔMICA,
JURÍDICA, COMUNICAÇÃO
E DE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO

Sanidade Agropecuária, do Comitê Estadual de Sani-

TÉCNICA E ECONÔMICA
CONJUNTURA E ASSESSORIA

cujo tema foi pauta de duas audiências públicas na As-

dade em Suídeos, do Fundo de Desenvolvimento da
Agropecuária do Paraná e foco de três reuniões e dois
seminários nacionais promovidos pelo Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Na mesma linha,
participou de reuniões sobre o reconhecimento do
Paraná como área livre de febre aftosa sem vacinação,
sembleia Legislativa.

Atuação com os profissionais das cooperativas pa-

ASSISTÊNCIA TÉCNICA

ranaenses com objetivo de apoiá-los no atendimento

Foram realizados três encontros do programa Trei-

das demandas e respaldar os pleitos do cooperativismo

no e Visita para os profissionais da área técnica de soja,

com estudos e análises técnicas, como: análise dos im-

milho e trigo, em parceria com a Embrapa, Emater e Ia-

pactos do pedágio no transporte da produção; elabo-

par; um treinamento para transferência de tecnologia

ração de propostas de políticas para as safras de verão

para culturas de inverno; um Fórum Agronômico e um

2015/16 e de inverno 2016; levantamento dos custos

Fórum de Produção Florestal. Ocorreu também partici-

de recepção, secagem e limpeza de grãos nas unidades

pações em dias de campo e em diversas reuniões para

armazenadoras e harmonização de procedimentos de
recebimento; atualização dos custos de produção das

discutir os temas relacionados ao uso de agrotóxicos e,

principais culturas e explorações pecuárias; elaboração

em especial, para tratar do programa estadual de con-

de propostas de políticas para modernização dos nor-

servação de solos e de água.

mativos de crédito rural e aperfeiçoamento do Prodecoop e do Procap-agro e levantamento dos projetos
de investimento previstos pelas cooperativas. A maioria
desses estudos foi publicada em 34 informativos enviados às cooperativas.
Os técnicos da área prestaram também apoio às
cooperativas em assuntos relacionados a legislações,
normas, política agrícola, crédito rural, fiscalização,
comercialização, seguro rural, uso e comércio de
agrotóxicos, sanidade agropecuária e meio ambiente.

Evento do Programa Treino e Visita

PESQUISA E INOVAÇÃO

SANIDADE AGROPECUÁRIA
Houve participação em seis seminários regionais e

Na área de pesquisa e inovação, ocorreu a partici-

uma audiência pública na Assembleia Legislativa do Pa-

pação na comissão de inovação do Fórum Futuro 10

raná, com vistas à ampliação do vazio sanitário da soja.

Paraná que discutiu a implementação de incentivos

Acompanhou as discussões sobre o reconhecimen-

aos investimentos em inovação. Houve também, par-

to do Paraná como área livre da peste suína clássica

ticipações no Conselho Consultivo da Rede Paranaense

junto à Organização Internacional de Saúde Animal. O

de Pesquisa Agropesquisa e Formação Aplicada e em

tema foi pauta de reuniões do Conselho Estadual de

reuniões do Conselho de Administração do Iapar, bem
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como, coordenação de reunião com as cooperativas

CER/PROAGRO

para discutir um modelo integrado de pesquisa e de

Participação em reuniões da 5ª Turma de Julga-

assistência técnica.

mento da Comissão Especial de Recursos do Proagro (CER/Proagro), onde foram analisados mais de

SEGURO RURAL

2.000 processos pendentes de indenização, sendo

Em 2015, foi formado um Grupo Técnico de Seguro

que, para a maioria deles, houve atendimento par-

Rural, que contou com a realização de nove encontros

cial ou total.

de alinhamento com as cooperativas, quatro encontros
de articulação com seguradoras e discussões com téc-

COMERCIALIZAÇÃO

nicos do Ministério da Agricultura para viabilizar a im-

Atuação permanente em apoio aos profissionais

plantação do projeto-piloto de seguro rural coletivo.

nas questões relacionadas à comercialização e armaze-

Paralelamente, foram realizadas reuniões para sensi-

nagem de grãos. Para tanto, foram realizadas diversas

bilizar os técnicos das cooperativas, para a importância

reuniões buscando a adequação dos normativos de

de trabalho conjunto em seguro rural e a construção

classificação de produtos, certificação de unidades ar-

de base de dados e cadastros de produtores. Essa ação

mazenadoras e orientação sobre a política de garantia

resultou na implementação do projeto de negociação

de preços mínimos.

coletiva com a participação de seis cooperativas.

CÂMARAS SETORIAIS

ZONEAMENTO AGROCLIMÁTICO

Participação nas reuniões das Câmaras Setoriais

Fora elaboradas propostas para inclusão de novos

de soja, milho, culturas de inverno e da avicultura

municípios no zoneamento do milho 2ª safra e anteci-

do Ministério da Agricultura. Na Câmara Setorial da

pação da época de plantio da soja, sendo que as de-

Cadeia Produtiva das Culturas de Inverno, o repre-

mandas foram atendidas pelo Ministério da Agricultura.

sentante da Ocepar é o atual presidente. Além disso,
houve participação nas discussões na OCB, no Gru-

EXPEDIÇÃO SAFRA

po Técnico de Crédito Rural, objetivando o aperfei-

Os técnicos da Gerência participaram da Expedição

çoamento das linhas de crédito rural que normati-

Safra, coordenada pelo setor de Agronegócio da Ga-

zam o custeio, os investimentos e a comercialização.

zeta do Povo, apoiando a realização de incursões nas
lavouras brasileiras e de alguns países. Houve também

RECEBIMENTO E ARMAZENAGEM DA SAFRA

participação na organização técnica e na coordenação

Com apoio do Sescoop/PR, foram realizados dois

de painéis do 3° Fórum Outlook da América do Sul, realizado em Curitiba, em novembro, que contou com a

cursos de pós-graduação em armazenagem de grãos,

presença de 400 convidados de diversos países.

em Cascavel, com a participação de 34 profissionais,
e em Campo Mourão, para 35 pessoas. Além disso,

CÂMARA DE AGRONOMIA DO CREA/PR

foram coordenadas três reuniões para harmonizar os

Profissional da Ocepar participou de 10 reuniões da

procedimentos de recebimento da produção de milho, soja e trigo.

Câmara de Agronomia do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (Crea/PR), onde foram tratados
nomia na assistência técnica das cooperativas, emissão

FÓRUNS DE VAREJO,
DE MERCADO E DAS FIAÇÕES

de receitas agronômicas, comércio e uso de insumos

Foram realizados dois Fóruns de Mercado, três das

temas que afetam a atuação dos profissionais de agro-

Fiações e quatro de Varejo.

agrícolas e na elaboração de projetos técnicos.
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grama de logística reversa foram assuntos discutidos ao
longo do ano. Houve intensa participação nas discussões sobre a regulamentação da Lei n° 18.295/14 (Código Florestal do Paraná) que acabou ocorrendo com a
publicação do Decreto n° 2.711/15.
Também foram realizados cinco Fóruns de Meio Ambiente, seis reuniões para tratar do plano de manejo e da
adequação dos limites da Área de Proteção Ambiental da
Escarpa Devoniana, 12 dos Comitês de Bacias Hidrográficas em diversas cidades e quatro com o Instituto Am-

Fórum dos Profissionais de Varejo, em Curitiba

biental do Paraná para tratar do controle das emissões de
poluentes nas unidades armazenadoras. Ocorreu ainda a

LOGÍSTICA E INFRAESTRUTURA

participação em quatro seminários estaduais e 18 reuni-

Diversas ações foram desempenhadas no setor de

ões técnicas da Campanha Plante Seu Futuro.

infraestrutura, dentre elas, participação na comissão

Ainda na área ambiental, o Corpo de Bombeiros

de infraestrutura do G7 e no Fórum Futuro 10 Paraná;

atendeu ao pleito da Ocepar e alterou a Norma de Pro-

participações em reuniões na Appa e na Secretaria dos

cedimentos Técnicos de Combate a Incêndio em Uni-

Portos, visando agilizar a implantação do programa de

dades Armazenadoras (NPT 027). Esta norma estabelece

arrendamentos dos terminais portuários e redefinição

medidas de segurança para proteção contra incêndios

da Poligonal do Porto.

e explosão em armazéns de produtos agrícolas.

Além disso, ocorreram participações em reuniões
do Conselho de Autoridade Portuária e discussões com

FÓRUM DA QUALIDADE E ENERGIA

a Diretoria da Appa sobre problemas operacionais que

Foram realizados, no ano, dois fóruns de qualidade

culminaram na publicação da Ordem de Serviço nº

e dois cursos de extensão em qualidade com a finalida-

181/2015, em atendimento à demanda das cooperativas.

de de compartilhar entre as cooperativas boas práticas,
bem como duas reuniões do Fórum de Energia, buscando novas fontes e uso racional da energia.

SETOR PECUÁRIO
Diversas ações foram realizadas pelo setor, como treinamentos de capacitação e formação dos profissionais.

Reunião sobre infraestrutura, em Curitiba

MEIO AMBIENTE
As atividades se concentraram no atendimento às
demandas relativas à adequação das propriedades rurais ao Código Florestal Federal e Estadual. Além disso,
temas como recursos hídricos, resíduos sólidos e pro-

Curso de Extensão, em Curitiba
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Na área de suinocultura, foram realizados um fórum sobre mercados e temas de relevância técnica
para a produção, um curso de extensão com foco em
bem-estar animal no transporte e manejo pré-abate
e dois cursos de extensão para discussão de doenças
emergentes.
Para a área de avicultura, foram realizados um fórum
para discussão do uso da água na produção avícola e
na indústria frigorífica, um fórum para discussão da Influenza Aviária nos aspectos epidemiológicos da doen-

Fórum das Cooperativas do Setor de Bovinocultura de Corte

ça e um curso de Pós-Graduação em Avicultura Indus-

Ocorreram ainda discussões com o Conselho Regional

trial, que capacitou 28 profissionais.

de Medicina Veterinária (CRMV/PR) sobre a presença de
médico veterinário nas lojas agropecuárias, culminando
com entendimentos para a manutenção de profissional responsável, porém sem a necessidade de presença
permanente no ponto de venda.

Curso de capacitação em avicultura

No setor do leite, foram realizados o Seminário Internacional de Inovação para o Setor de Lácteos, evento
que contou com a parceria da Associação Paranaense

Reunião com CRMV, em Curitiba

de Criadores de Bovinos da Raça Holandesa (APCBRH),
Sindicato da Indústria de Laticínios e Produtos Deriva-

COMUNICAÇÃO

dos do Paraná (Sindileite) e da Embaixada da Noruega,

O Sistema Ocepar utiliza como veículo de comuni-

e um curso de Pós-Graduação em Nutrição de Bovinos

cação o Informe Paraná Cooperativo, o Portal Paraná

de Leite.

Cooperativo, a Revista Paraná Cooperativo e a Revista
Técnico e Cientifico.

Já para a área de bovinocultura de corte, foram
realizados dois fóruns com as cooperativas de carnes
nobres para discutir a implantação do Plano Integra-

REVISTA PARANÁ COOPERATIVO

do de Desenvolvimento da Bovinocultura de Corte do

Publicada conjuntamente pela Ocepar e Sescoop/PR,
em seu décimo ano de circulação, a Revista Paraná Coope-

Paraná.
Para as áreas técnicas que atuam nos frigoríficos,

rativo se consolidou como um importante canal de intera-

foram realizados um curso sobre a NR12, que trata da

tividade com a opinião pública e o sistema cooperativista.

segurança no uso de máquinas e equipamentos da in-

Em 2015, foram publicadas 12 edições, com tiragem

dústria, um curso de higienista ocupacional e um curso

mensal de 6 mil exemplares cada, sendo uma delas espe-

de Pós-Graduação em Tecnologia de Alimentos.

cial sobre o Programa Jovemcoop e um encarte especial
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sobre o pedágio no Paraná. Também foram publicadas

rem divulgadas no site do Sistema Ocepar. Diariamen-

mais três edições da Revista Paraná Cooperativo - Técnico

te, mais de 100 emissoras de rádio utilizam o material

e Científico, em parceria com o Isae/FGV - Instituto Supe-

nos seus programas. Em 2015, foram produzidos 218

rior de Administração e Economia e Fundação Getúlio

áudios entrevistas/reportagens, postados no Portal e

Vargas, PUCPR e Unifil, contendo artigos de profissionais e

enviados para 549 emissoras de rádio do país, com

colaboradores do sistema cooperativista paranaense.

6.818 downloads.

INFORME PARANÁ COOPERATIVO

ASSESSORIA DE IMPRENSA

Publicação diária contendo notícias sobre o coope-

Ocorreram cerca de 450 atendimentos de deman-

rativismo e atividades realizadas pela Ocepar, Sescoop/PR,

das por entrevistas e informações de diferentes veículos

e Fecoopar. O Informe é enviado por meio eletrônico e

de imprensa do Paraná e de outros Estados. Foram pro-

publicado simultaneamente no Portal Paraná Coopera-

duzidos e publicados 29 artigos de opinião/entrevistas

tivo. No ano, as 248 edições produzidas foram enviadas

assinados pelo presidente ou superintendentes do Sis-

para 4.130 assinantes.

tema Ocepar.

PROGRAMA DE RÁDIO E
ASSESSORIA DE IMPRENSA

FÓRUNS DOS PROFISSIONAIS
DE COMUNICAÇÃO

A Ocepar mantém parceria com a Webcom Brasil,

Foram realizados dois Fóruns de Comunicação, o pri-

responsável pela produção de matérias jornalísticas

meiro em Campo Mourão, com o apoio da Coamo, e o

que são inseridas no portal de internet da empresa e

segundo, no Parque Histórico de Carambeí, na região

ficam à disposição das emissoras de rádio, além de se-

dos Campos Gerais, apoiado pela Frísia.
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Totens divulgam produtos e serviços das cooperativas paranaenses no Fórum da Agricultura da América do Sul, no MON, em Curitiba

Também, foram realizados seis encontros regionais,
reunindo cerca de 200 profissionais de imprensa nas cidades de Cascavel, Campo Mourão, Maringá, Londrina,
Ponta Grossa e Francisco Beltrão, para divulgar a 11ª
edição do Prêmio Ocepar de Jornalismo. Além disso,
ocorreram visitas em diversas redações de emissoras de
TV, rádio e jornais.

AÇÕES DE MARKETING
Foi reeditado o encarte “Cooperativas do Paraná”
– produtos e serviços com garantia de origem, que
foi encartado em 35 mil exemplares no jornal Gazeta
do Povo no dia 10 de novembro. Outros 5 mil exemplares foram distribuídos para cooperativas e público
em geral.

Fórum de Comunicação no Parque Histórico de Carambeí

50

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2015
PLANO DE AÇÃO 2016

Houve também participação no Fórum da Agricultura

pareceres em reformas de estatuto, ato cooperativo,

da América do Sul, tendo sido produzidos 11 totens com

capital social, composição dos órgãos de administração

27 marcas de produtos e serviços de cooperativas, que

e responsabilidade civil, fundos legais, remuneração do

ficaram em exposição no Museu Oscar Niemeyer (MON),

cooperado, direito de uso de marca com símbolo co-

em Curitiba, durante os dias 12 e 13 de novembro.

operativista. Também, esclareceu dúvidas e orientou
funcionários do Sistema Ocepar na aplicação da lei e

NOVOS FOLDERS

estrutura das cooperativas.

Publicados dois novos folders, nas línguas portu-

Reuniu advogados das cooperativas para discutir te-

guesas, inglesa e espanhola, com o objetivo de apoiar

mas de interesse em fóruns jurídicos e participou também

as discussões com as delegações estrageiras e nas vi-

em reuniões do Comitê Jurídico da Federação Unimed.

sitas internacionais.

Acompanhou matérias legislativas estaduais e federais, tendo elaborado subsídios para dar suporte as

JURÍDICA

gestões da Diretoria, bem como, acompanhou ações
judiciais e promoveu ações de aproximação institucional com o Poder Judiciário, inclusive com a realização
de um Fórum da Magistratura.

TECNOLOGIA
DA INFORMAÇÃO
No ano, foram realizados investimentos em infraestrutura e equipamentos de TI e no desenvolvimento de novos aplicativos. Foram adquiridos 15
computadores desktop, 12 notebooks, 23 kits de
Fórum Jurídico

monitor, também foi trocada a central telefônica,

Assessorou a Diretoria, Presidência e Superintendên-

instalação do sistema automático de monitoramen-

cia em questões jurídicas, acompanhou em audiências

to de infraestrutura e uma nova mesa controladora

e outros compromissos, elaborou pareceres e memo-

de som.

riais técnicos e fez análise de conteúdo jurídico de do-

Foi iniciado o desenvolvimento de um sistema web,

cumentos e contratos.

que permitirá o controle e acompanhamento das ações

Respondeu a consultas de cooperativas sobre texto

planejadas e realizadas, incluindo o controle do banco

estatutário, propondo soluções para adequabilidade do

de horas do Sistema Ocepar.

estatuto à lei. Também verificou a legalidade do estatuto de cooperativas que requereram registro, emitindo
pareceres orientativos.
Prestou assessoria jurídica em assembleias gerais de
cooperativas, revendo editais de convocação, elaborando pareceres orientativos quanto a limites de integralização de capital social e composição dos órgãos de
administração, inclusive foram redigidos alguns artigos
publicados na Revista Paraná Cooperativo.
Esclareceu dúvidas e orientou cooperativas quanto
à aplicação da lei e doutrina cooperativista, elaborou

Fórum de Tecnologia da Informação
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Novos diretores da Ocepar foram empossados na Assembleia Geral Ordinária, no dia 1º de abril

14
EVENTOS INSTITUCIONAIS

ditoria Externa e aprovação do Plano de Ação e o orçamento para o exercício seguinte.
Além de cumprir essas etapas, foram destacadas as

ASSEMBLEIA GERAL

várias conquistas do Sistema Ocepar, o trabalho reali-

A prestação de contas do exercício de 2014 foi

zado na área de recursos humanos e os avanços alcan-

aprovada durante Assembleia Geral Ordinária (AGO),

çados no Legislativo e Judiciário, em âmbito federal e

realizada no dia 1º de abril. Cumprindo o que rege o

estadual, e também foi aprovado o programa de capa-

Estatuto Social, os dirigentes das cooperativas reú-

citação para presidentes e o Plano Paraná Cooperativo

nem-se uma vez por ano para deliberar sobre o Rela-

– PRC 100.

tório da Diretoria, Balanço Patrimonial, demonstrações
dos resultados, pareceres do Conselho Fiscal e da Au-

NOVA DIRETORIA
Também ocorreram na Assembleia Geral, no dia 1º
de abril, a eleição e a posse da Diretoria para a gestão
2015/2019, composta pelos seguintes diretores: Alfredo
Lang; Dilvo Grolli; Ricardo Silvio Chapla; Jacir Scalvi; Jorge Hashimoto; Luiz Lourenço; Paulo Roberto Fernandes
Faria; Jaime Basso; Marino Delgado; Alvaro Jabur; Frans
Borg; Ricardo Accioly Calderari; Luiz Roberto Baggio e
Renato João de Castro Greidanus.
A homologação do nome de João Paulo Koslovski
como presidente executivo ocorreu durante a mesma
assembleia.
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REUNIÕES DA DIRETORIA
A diretoria reuniu-se 11 vezes durante o ano. Em
suas deliberações foram tratadas questões relativas ao
cooperativismo, ações junto aos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, em âmbito federal e estadual, e,
também, o acompanhamento da execução do Plano
de Ação aprovado pela Assembleia Geral. Em algumas
reuniões participaram, como convidados, autoridades e
representantes de agentes financeiros.

REUNIÕES DO CONSELHO FISCAL
Em 2015, os conselheiros fiscais reuniram-se quatro

Reunião do Conselho Fiscal

vezes. Desenvolveram seus trabalhos de fiscalização das
finanças e do patrimônio, analisando criteriosamente o
plano financeiro e acompanhando sua execução, emi-

REGISTRO DE COOPERATIVAS

tindo parecer no final do ano, submetido à apreciação

No decorrer do ano, três novas cooperativas foram
registradas e houve seis cancelamentos.

da Assembleia Geral.

Reunião da Diretoria
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15
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 (EM REAIS)
ATIVO
CIRCULANTE
Caixa e equivalente de caixa
Caixa
Bancos conta movimento
Direitos realizáveis
Direitos Realizáveis
Créditos de terceiros
Ativo financeiro
Aplicações Financeiras
Despesas antecipadas
Seguros
Assinaturas de periódicos
NÃO CIRCULANTE
Crédito e Valores
Rendimentos financeiros L/P
Investimentos
Ações em telecomunicações
Outras Participações
Imobilizado
Edificações
Terrenos
Máquinas e equipamentos
Mobiliário
Equipamentos de informática
Veículos
Equipamentos de comunicação
(-) Depreciação acumulada
Intangível
Direitos de uso de softwares
(-) Depreciação acumulada
ATIVO TOTAL

PASSIVO
CIRCULANTE
Contas a pagar
Obrigações sociais
Consignações a recolher
Provisão de pessoal e encargos
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Patrimônio social
Reserva de capital
Ajuste de avaliação patrimonial
SUPERAVIT DO EXERCÍCIO

NOTA 4

NOTA 5

NOTA 6

PASSIVO TOTAL
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2015
17.744.315,61
11.162,12
3.762,17
7.399,95
122.013,17
81.344,67
40.668,50
17.604.991,84
17.604.991,84
6.148,48
4.739,75
1.408,73

2014
13.705.914,01
24.673,72
3.922,97
20.750,75
137.104,76
73.934,45
63.170,31
13.536.449,75
13.536.449,75
7.685,78
4.818,25
2.867,53

9.562.805,49
42.072,52
42.072,52
62.924,66
10.165,80
52.758,86
9.417.185,67
4.989.214,40
3.442.785,60
466.952,89
311.221,78
469.245,36
329.812,04
69.986,08
(662.032,48)
40.622,64
89.821,00
(49.198,36)
27.307.121,10

9.659.647,03
0,00
0,00
77.003,36
10.165,80
66.837,56
9.533.713,85
4.989.214,40
3.442.785,60
465.229,19
327.878,93
469.620,86
315.177,07
66.686,77
(542.878,97)
48.929,82
83.187,80
(34.257,98)
23.365.561,04

2015
1.271.748,12
147.126,96
141.602,44
118.798,57
864.220,15
26.035.372,98
15.832.539,93
1.626.858,97
4.729.039,50
3.846.934,58

2014
1.086.200,44
155.414,20
122.558,06
92.066,89
716.161,29
22.279.360,60
11.954.361,81
1.626.858,97
4.819.961,70
3.878.178,12

27.307.121,10

23.365.561,04
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DEMONSTRAÇÃO DE SUPERAVIT OU DEFICIT (EM REAIS)
DEMONSTRAÇÃO DE SUPERAVIT EM 31 DE DEZEMBRO
RECEITAS
Contribuição cooperativista
Contribuição autogestão
Receitas de manutenção
Contribuição sindical
Convênios

2015
8.439.773,41
4.064.997,06
3.387.497,51
103.283,86
589.252,40
294.742,58

2014
7.717.251,31
3.779.650,79
3.149.708,95
72.353,92
462.620,38
252.917,27

DESPESAS
Pessoal e encargos
Divulgação do cooperativismo
Campanha de Marketing
Gastos gerais
(-) Reembolso de Despesas
Viagens
Comunicação
Serviços de terceiros
Manutenção de bens
Impostos e taxas
Tributárias e contribuições sociais

7.027.197,90
5.194.195,07
372.568,83
290.000,00
663.117,18
(295.972,62)
313.370,02
72.186,28
205.024,67
71.078,11
131.440,44
10.189,92

5.668.285,63
4.447.070,39
325.124,22
0,00
510.555,01
(250.600,25)
254.677,25
66.180,63
169.394,19
113.213,64
23.857,43
8.813,12

RESULTADO OPERACIONAL

1.412.575,51

2.048.965,68

353.921,30
353.921,30
0,00

789.337,46
804.882,90
(15.545,44)

RESULTADO ANTES DO FINANCEIRO

1.766.496,81

2.838.303,14

RESULTADO FINANCEIRO
Receitas financeiras
Despesas financeiras

2.080.437,77
2.175.518,69
(95.080,92)

1.039.874,98
1.287.022,29
(247.147,31)

SUPERAVIT DO EXERCÍCIO

3.846.934,58

3.878.178,12

OUTRAS RECEITAS/DESPESAS
Receitas
Despesas

NOTA 8
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DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DOS BENS DO ATIVO (EM REAIS)
GRUPOS

SALDO INICIAL
31.12.2014

INVESTIMENTOS
Quotas de Capital

77.003,36
66.837,56

9.597,51
9.597,51

(23.676,21)

62.924,66

(23.676,21)

52.758,86

Ações em Telecomunicações

10.165,80

-

-

10.165,80

IMOBILIZADO

9.533.713,85

228.982,99

(345.511,17)

9.417.185,67

Edificações

4.989.214,40

-

-

4.989.214,40

Terrenos

3.442.785,60

-

-

3.442.785,60

Máquinas e Equipamentos

465.229,19

10.925,00

(9.201,30)

466.952,89

Mobiliário

327.878,93

9.854,81

(26.511,96)

311.221,78

Equipamentos de Informática

469.620,86

16.684,30

(17.059,80)

469.245,36

Veículos

315.177,07

50.525,00

(35.890,03)

329.812,04

Equipamentos de Comunicação

66.686,77

27.815,05

(24.515,74)

69.986,08

(-) Depreciação Acumulada

(542.878,97)

113.178,83

(232.332,34)

(662.032,48)

INTANGÍVEL

48.929,82

6.633,20

(14.940,38)

40.622,64

Bens Intangíveis

83.187,80

6.633,20

-

89.821,00

(-) Amortização Acumulada

(34.257,98)

-

(14.940,38)

(49.198,36)

TOTAL

9.659.647,03

245.213,70

(384.127,76)

9.520.732,97

INCLUSÕES
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DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA
(EM REAIS)
ATIVIDADES

2015

2014

Recebimentos

8.439.773,41

7.717.261,31

Pagamentos a fornecedores e empregados

(4.158.724,24)

(3.485.375,42)

CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

4.281.049,17

4.231.885,89

Compra de ativo imobilizado

(235.616,19)

(437.273,49)

Recebido pela venda de Imobilizado

-

-

Dividendos recebidos

9.597,51

49.053,11

CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

(226.018,68)

(388.220,38)

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

-

-

Recebido por empréstimo a longo prazo

-

-

CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

-

-

AUMENTO LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

4.055.030,49

3.843.665,51

			 Caixa e equivalentes de caixa no início do período

13.561.123,47

9.717.457,96

Caixa e equivalentes de caixa ao fim do período

17.616.153,96

13.561.123,47

VARIAÇÃO DAS CONTAS CAIXA/BANCOS/EQUIVALENTES

4.055.030,49

3.843.665,51

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

			
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

			

Pagamento de passivo
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NOTAS EXPLICATIVAS SOBRE
AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
DE 31/12/2015

1409/12 que aprovou a ITG 2002 - Entidades Sindicais e
Associações de Classe.
a) Regimes de escrituração

NOTA 1 – CONTEXTO OPERACIONAL

As receitas são reconhecidas no resultado quando
do efetivo recebimento, e as despesas são reconhecidas

O Sindicato e Organização das Cooperativas do Estado do Paraná - Ocepar, entidade de representação
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 interesses do cooperativismo paranaense, exercendo atividades de representação e de apoio
ao desenvolvimento das sociedades cooperativas.

pelo regime de competência.
b) Estimativas contábeis
São reconhecidas na contabilidade quando da sua
realização, do recebimento e/ou pagamento.
c) Aplicações financeiras
São registradas pelo montante dos investimentos
acrescidos dos rendimentos proporcionais líquidos auferidos até a data do balanço.
d) Depreciação e amortização

NOTA 2 – ELABORAÇÃO E
APRESENTAÇÃO DAS
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

A depreciação ou amortização dos bens do Imobilizado estão computadas aos bens adquiridos a partir de
01/01/2010, os bens tangíveis e intangíveis não estão
registrados por um valor maior que o da sua realização,

As demonstrações contábeis da Ocepar levantadas
em 31 de dezembro de 2015 comparativas com 2014
estão de acordo com as práticas contábeis adotadas no
Brasil, emitidos pelo Conselho Federal de Contabilidade
– CFC, com observância também aos pronunciamentos
contábeis em vigor e legislação aplicável.

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

NOTA 3 – PRINCIPAIS
PRÁTICAS CONTÁBEIS

da Contribuição Sindical Patronal dos vários ramos do
cooperativismo paranaense, e outras receitas com taxas
e recuperações de despesas.

As demonstrações contábeis estão de acordo com
os Princípios de Contabilidade, obedecidas às disposições das Normas Brasileiras de Contabilidade 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

NOTA 4 – DIREITOS REALIZÁVEIS
Registram-se em direitos realizáveis os contratos
de gestão com Sescoop e Fecoopar, os adiantamentos
concedidos aos funcionários.

DIREITOS REALIZÁVEIS

2015

2014

Adiantamentos a funcionários
Crédito de terceiros
TOTAL

81.344,67
40.668,50
122.013,17

73.934,45
63.170,31
137.104,76
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NOTA 5 – INVESTIMENTOS,
IMOBILIZADO E INTANGÍVEL

Em Investimentos constam cotas de ações em telecomunicações de propriedade da entidade e quotas de capital.

GRUPOS

SALDO INICIAL
31.12.2014

INCLUSÕES

BAIXAS

SALDO FINAL
31.12.2015

INVESTIMENTOS
Quotas de Capital
Ações em telecomunicações

77.003,36
66.837,56
10.165,80

9.597,51
9.597,51
-

(23.676,21)
(23.676,21)
-

62.924,66
52.758,86
10.165,80

IMOBILIZADO
Edificações
Terrenos
Máquinas e equipamentos
Mobiliário
Equipamentos de informática
Veículos
Equipamentos de comunicação
(-) Depreciação acumulada

9.533.713,85
4.989.214,40
3.442.785,60
465.229,19
327.878,93
469.620,86
315.177,07
66.686,77
(542.878,97)

229.982,99
10.925,00
9.854,81
16.684,30
50.525,00
27.815,05
113.178,83

(345.511,17)
(9.201,30)
(26.511,96)
(17.059,80)
(35.890,03)
(24.515,74)
(232.332,34)

9.417.185,67
4.989.214,40
3.442.785,60
466.952,89
311.221,78
469.245,36
329.812,04
69.986,08
(662.032,48)

INTANGÍVEL
Bens intangíveis
(-) Amortização acumulada

(48.929,82)
83.187,80
(34.257,98)

6.633,20
6.633,20
-

(14.940,38)
(14.940,38)

40.622,64
89.821,00
(49.198,36)

TOTAL

9.659.647,03

245.213,70

(384.127,76)

9.520.732,97

NOTA 6 – CONTAS A PAGAR

NOTA 8 – OUTRAS RECEITAS/DESPESAS

O grupo contas a pagar é composta por: R$ 3.621,07

Conforme dispõe a alteração do art. 187, inciso IV da Lei

à recolher em favor da OCB referente a contribuições

6.404/76, demonstram-se neste grupo as receitas e despe-

recebidas em 12/2015; R$ 50.587,23 de fornecedores di-

sas que não provém das atividades gerais da entidade, as

versos, referente a produtos e serviços de dezembro de

Receitas compreendem atualização de quotas partes em

2015 a serem pagos em janeiro de 2016 e R$ 92.918,66

cooperativas de crédito no valor de R$ (14.678,70); receita ori-

referentes a contrato/convênios celebrados em 2015

ginária pela venda de um veículo usado da frota no valor de

a serem pagos em 2016, perfazendo um total de R$

R$ 20.000,00; reembolso referente aluguel repassado via con-

147.126,96.

trato de gestão pelo Sescoop/PR no valor de R$ 339.000,00 e
pela Fecoopar no valor de R$ 9.600,00; perfazendo um total

NOTA 7 – CONTINGÊNCIAS PASSIVAS

do grupo Outras Receitas/Despesas de R$ 353.921,30.

Até a data deste balanço não há contra a entidade
contingências passivas de natureza fiscal, tributária ou

NOTA 9 – SEGUROS CONTRATADOS

trabalhista a serem registradas.

A entidade é detentora de contratos de seguros
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com cobertura que abrangem os seguintes itens: 1)

trimonial, econômica e financeira nas demonstrações

seguro empresarial contra os riscos de incêndio, queda

contábeis apresentadas.

de raio, explosão, implosão acidental, fumaça, queda
Curitiba, 31 de dezembro de 2015.

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,

João Paulo Koslovski

danos materiais e corporais, assegurados pelo valor de

Presidente

mercado; 3) seguro de vida em grupo dos funcionários
com cobertura em casos de morte, invalidez total/parJosé Roberto Ricken

cial e assistência a funeral.

Superintendente

NOTA 10 – EVENTOS SUBSEQUENTES
Em 31 de dezembro de 2015 até a data de realização da auditoria, não ocorreram quaisquer eventos que

Carlos Roberto Gonçalves

pudessem alterar de forma significativa a situação pa-

Contador- CRC PR 046641/O-3
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RELATÓRIO DOS AUDITORES
INDEPENDENTES SOBRE
AS DEMONSTRAÇÕES
CONTÁBEIS

cutada com o objetivo de obter segurança razoável de
que as demonstrações contábeis estão livres de distorções relevantes.
Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de evidência a respeito

Ilmo. Srs.

dos valores e divulgações apresentados nas demonstra-

Membros da Diretoria e Conselho Fiscal da

ções contábeis. Os procedimentos selecionados depen-

OCEPAR – Sindicato e Organização das

dem do julgamento do auditor, incluindo a avaliação

Cooperativas do Estado do Paraná

dos riscos de distorção relevante nas demonstrações

Curitiba - PR

contábeis, independentemente se causada por fraude
ou erro. Nessa avaliação de riscos, o auditor considera

Examinamos as demonstrações contábeis da OCE-

os controles internos relevantes para a elaboração e

PAR – Sindicato e Organização das Cooperativas

adequada apresentação das demonstrações contábeis

do Estado do Paraná, que compreendem o balanço

do Sindicato e Organização das Cooperativas do Para-

patrimonial em 31 de dezembro de 2015 e as respectivas

ná para planejar procedimentos de auditoria que são

demonstrações do superávit ou déficit, das mutações do

apropriados nas circunstâncias, mas não para fins de

patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício

expressar uma opinião sobre a eficácia desses controles

findo naquela data, assim como o resumo das principais

internos da Entidade. Uma auditoria inclui, também, a

práticas contábeis e demais notas explicativas.

avaliação da adequação das práticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis feitas

Responsabilidade da administração so-

pela administração, bem como a avaliação da apresen-

bre as demonstrações contábeis

tação das demonstrações contábeis tomadas em con-

A administração da OCEPAR é responsável pela

junto.

elaboração e adequada apresentação dessas demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis

Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é

adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela

suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.

determinou como necessários para permitir a elabo-

Opinião

ração de demonstrações contábeis livres de distorção

Em nossa opinião, as demonstrações contábeis aci-

relevante, independentemente se causada por fraude

ma referidas apresentam adequadamente, em todos os

ou erro.

aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira

Responsabilidade dos auditores independentes

da OCEPAR – Sindicato e Organização das Coope-

Nossa responsabilidade é a de expressar uma opi-

rativas do Estado do Paraná em 31 de dezembro

nião sobre essas demonstrações contábeis com base

de 2015, o desempenho de suas operações e os seus

em nossa auditoria, conduzida de acordo com as nor-

fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, de

mas brasileiras e internacionais de auditoria. Essas nor-

acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

mas requerem o cumprimento de exigências éticas
pelos auditores e que a auditoria seja planejada e exe-

Cascavel, 29 de janeiro de 2.016.
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PARECER DO CONSELHO FISCAL

aprovação das contas do exercício pela Assembleia Geral Ordinária.

Os membros do Conselho Fiscal do Sindicato e
Organização das Cooperativas do Estado do Paraná Ocepar, tendo examinado o Balanço Patrimonial, em

Curitiba, 14 de março de 2016.

conjunto com as Notas Explicativas, Demonstração de
Fluxo de Caixa, Demonstração de Superávit ou Déficit,
Demonstração das Mutações do Patrimônio Social do
exercício findo em 31 de dezembro de 2015, conside-

Urbano Inácio Frey

rando também o relatório da auditoria independente

Lauro Osmar Schneider

e as reuniões realizadas, opinam favoravelmente pela

José Rubens Rodrigues dos Santos
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ORÇAMENTO PARA 2016
RECEITAS
Contribuição Cooperativista
Contribuição Autogestão
Contribuição Sindical
Receitas de manutenção
Receitas financeiras
Outras receitas
TOTAL

VALOR
4.800.000
4.000.000
690.000
60.000
2.200.000
378.000
12.128.000

DESPESAS
Pessoal e encargos
Serviços de terceiros
Ações de marketing
Despesas com viagens
Divulgação do cooperativismo
Gastos Gerais
(-) Reembolso de despesas
Impostos e taxas
Despesas tributárias
Comunicação
Manutenção de bens
TOTAL

VALOR
6.679.453
439.800
250.000
345.000
415.000
727.000
(300.000)
33.000
3.000
80.000
84.000
8.756.253

SUPERAVIT

3.371.747

INVESTIMENTOS
ITENS
Máquinas/Equipamentos/Informática
Mobiliário
Obras em andamento e Projetos
TOTAL

63

VALOR
250.000
70.000
300.000
620.000
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RELATÓRIO DE
ATIVIDADES E
PRESTAÇÃO DE
CONTAS 2015
SESCOOP/PR
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20
PERFIL INSTITUCIONAL

cumentos de Pessoas Jurídicas, no 3º Ofício de Curitiba, averbado sob o nº 3.806/2. Sua responsabilidade
é realizar as atividades inerentes ao Serviço Nacional
de Aprendizagem do Cooperativismo no Paraná. Suas

O Sescoop - Serviço Nacional de Aprendizagem do

ações visam ao fortalecimento das cooperativas e de

Cooperativismo, criado pela Medida Provisória nº 1.715,

seu público interno, proporcionando a capacitação,

em 3 de setembro de 1998 e regulamentado pelo De-

valorização e melhoria das condições de vida de coo-

creto nº 3.017, de 6 de abril de 1999, tem o perfil de en-

perados e empregados.

tidade civil de direito privado, sem fins lucrativos, constituída sob o regimento de serviço social autônomo, e

ÁREAS DE ATIVIDADES
E RESPONSABILIDADES

presidido pela Organização das Cooperativas Brasileiras
(OCB). Tem a responsabilidade de organizar, administrar

A estrutura funcional do Sescoop/PR conta com

e executar o ensino de formação profissional e capaci-

a superintendência, duas gerências que trabalham

tação, o monitoramento de cooperativas e a promoção

de forma integrada, duas assessorias e três coorde-

social de cooperados, funcionários e seus familiares.

nadorias.

É composto por uma unidade nacional e por 27
unidades estaduais. Cabe à unidade nacional a norma-

GERÊNCIAS

tização do funcionamento, através de regimento inter-

Desenvolvimento Humano: responsável por ativida-

no próprio, a definição das diretrizes gerais, a criação e

des nas áreas de formação profissional e promoção social.

coordenação das unidades estaduais e a prestação de

Desenvolvimento e Autogestão: realiza ações de

contas aos órgãos governamentais das aplicações dos

orientação na constituição, avaliação, análise e acompa-

recursos nos objetivos fins em todo o país. As unidades

nhamento do desempenho e estudos sobre viabilidade

estaduais respondem pela coordenação e realização

econômica de cooperativas.

das atividades fins, para consecução dos objetivos propostos de forma a atender as demandas das cooperati-

ASSESSORIAS

vas contribuintes.

Comunicação: desenvolve ações de divulgação das

O Sescoop é mantido por contribuição própria,

atividades do cooperativismo paranaense, sendo res-

definida em lei e de natureza parafiscal, recolhida por

ponsável pelas publicações da entidade.

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

Jurídica: faz o acompanhamento e análise de con-

da soma dos salários dos funcionários das cooperati-

tratos e regulamentos internos.

vas. Possui características de instituição paraestatal,
desempenha serviços de interesse público, podendo

COORDENADORIAS

receber incentivos do poder público. Está sujeito à

Administrativa: controla a execução orçamentária,

legislação que institui a fiscalização na administração

os recursos humanos, faz a gestão do patrimônio e a

pública e o julgamento de suas contas pelo Tribunal

prestação de contas junto aos órgãos de controle da

de Contas da União.

União e do Sescoop Nacional.

O Sescoop/PR é um órgão independente, descen-

Planejamento: responsável pela coordenação da

tralizado pelo Conselho Nacional de Aprendizagem do

execução do planejamento.

Cooperativismo, vinculado ao Sindicato e Organização

Tecnologia da Informação: responsável pelo pla-

das Cooperativas do Estado do Paraná (Ocepar), cons-

nejamento, execução, monitoramento e controle das

tituído em 21 de setembro de 1999. Possui regimento

ações relacionadas à infraestrutura e sistemas de Tecno-

interno próprio, arquivado no Registro de Títulos e Do-

logia da Informação.
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Reunião do Conselho Administrativo

ORGANIZAÇÃO INSTITUCIONAL

nar as atividades e a gestão dos recursos financeiros
e de pessoal, destacando-se o acompanhamento da
execução do plano de metas, o plano de trabalho e

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

orçamentário e suas reformulações e a revisão dos

Em 2015, ocorreu a posse dos membros do Conselho

normativos da instituição, desenvolvendo ações per-

Administrativo Estadual, gestão 2015/2019, composto

manentes visando à melhoria da gestão de pessoas,

pelos conselheiros titulares – Alfredo Lang, Wellington

com programas de qualificação do quadro de colabo-

Ferreira, Luís Augusto Ribeiro e Luiz roberto Baggio - os

radores, implementação de políticas de estímulo pro-

conselheiros suplentes – Paulo Roberto Fernandes Fa-

fissional e de remuneração.

ria, Frans Borg, Mauro José Vanz e Karla Tadeu Duarte de
Oliveira, e o presidente, João Paulo Koslovski

CONSELHO FISCAL

O Conselho se reuniu sete vezes em 2015, quando os

Em 2015, ocorreu a posse dos membros do Con-

conselheiros analisaram, dentre outros assuntos, o plano

selho Fiscal, gestão 2015/2019, composto por: Rosélia

de trabalho e orçamentário e suas reformulações, tais

Gomes da Silva, James Fernando de Morais e Marcos

como relatórios de atividades, prestação de contas, ba-

Antonio Trintinalha (titulares); Katiuscia Karine Lange

lanço patrimonial e financeiro e relatório de gestão, apro-

Nied, Luciano Ferreira Lopes e Iara Follador Thomaz

vação de portarias e resoluções, nomeação de membros

(suplentes).

das comissões de licitação, avaliação, compras e seleção,

O Conselho reuniu-se seis vezes durante o ano para

bem como exame dos pareceres das auditorias.

exame das contas e respectivas notas explicativas,
acompanhamento da execução orçamentária, análise

DIRETORIA EXECUTIVA

dos pareceres das auditorias interna e externa e avalia-

Compõem a Diretoria Executiva o presidente e o

ção dos processos licitatórios e de compras, culminando na emissão de parecer no final do ano.

superintendente, que são responsáveis por coorde-
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usuários responsáveis e estado de conservação.

COMITÊ DE ANÁLISE DE PROJETOS
Reuniu-se 49 vezes no ano para analisar e deliberar
sobre 2.481 projetos de eventos e 74 bolsas para a equipe interna, visando à qualificação profissional do seu
quadro de colaboradores.

COMISSÃO DE SELEÇÃO
Em 2015 não houve processo seletivo, tendo a Comissão de Seleção dado apoio para contratação de pessoal selecionado no ano anterior. Ao todo, foram cha-

Reunião do Conselho Fiscal

mados 14 novos profissionais.

AÇÕES DE CONTROLE E COMISSÕES
ESPECIALIZADAS

AÇÕES ESTRATÉGICAS

AUDITORIAS

PLANO ESTRATÉGICO DE
DESENVOLVIMENTO COOPERATIVO (PEDC)

O Sescoop Nacional fez auditoria das contas e gestão
do exercício de 2015, emitindo parecer sem ressalvas.

O plano tem o intuito de auxiliar na definição do pro-

A auditoria interna elaborou nove relatórios decorrentes de trabalhos específicos na área operacional, com manifestação sobre os controles administrativos, regularidade dos processos licitatórios,
gerenciamento da execução de convênios, ajustes
e cumprimento das recomendações do Tribunal de
Contas da União (TCU), Conselho Fiscal e Conselho

grama de capacitação de recursos humanos, mediante
análise sistêmica do planejamento e da gestão. A metodologia alia diversos tipos de análises, dentre elas, a econômica, financeira, social, funcional e ambiental, buscando o
direcionamento e a convergência de esforços, orientando,
assim, a forma como os recursos devem aplicados.

de Administração.

PARCERIAS COM
ENTIDADES ESPECIALIZADAS

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

O Sescoop/PR mantém parcerias com universidades e

Promoveu licitações na modalidade “pregão pre-

entidades especializadas, com o objetivo de levar para as

sencial” para fornecimento de alimentação, produção

cooperativas as melhores opções de aprendizado, a fim de

de material gráfico, aquisição de veículos, serviços

atender as demandas e a necessidade de modernização,

de fornecimento de passagens, locação de veículos

aproveitando o conhecimento de instituições que possuem

e vale refeição.

larga experiência, programas e metodologias de ensino consagradas na formação e capacitação de recursos humanos.

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO
E DESEMPENHO

SISTEMA DE
GERENCIAMENTO DE EVENTOS

Fez a avaliação do cumprimento das metas definidas
no “Plano de Metas 2015”, emitindo relatório conclusivo.

Os profissionais de Tecnologia de Informação prestaram apoio ao Sescoop Nacional na implantação do

COMISSÃO DE INVENTÁRIO DE BENS

sistema em algumas unidades estaduais do Sescoop. O

Realizou o acompanhamento e controle dos bens,

sistema padroniza a operacionalização das atividades de
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capacitação e promoção social do cooperativismo brasilei-

em alinhamento com o planejamento estratégico

ro, criando um cadastro e banco de informações unificado.

da cooperativa, direcionam as necessidades de
capacitação.

AGENTES DE DESENVOLVIMENTO
HUMANO E DE AUTOGESTÃO

ciclagem permanente para os agentes. Nesse sentido,

Cada cooperativa mantém colaboradores res-

foram realizados quatro encontros, que contaram com

O Sescoop/PR também possui um programa de re-

ponsáveis pelo planejamento e execução dos

a presença de 77 pessoas.

eventos de capacitação do Sescoop/PR, denominados de agentes de Desenvolvimento Humano

EVOLUÇÃO DO SESCOOP/PR

e de Desenvolvimento e Autogestão. Os agentes

O Sescoop/PR tem procurado contribuir de forma

identificam as demandas por treinamentos, ela-

decisiva para o desenvolvimento e modernização do

boram o plano anual de atividades e operaciona-

setor. Nos últimos dez anos, o Sescoop/PR investiu

lizam a realização dos eventos e fazem prestação

cerca de R$ 149,6 milhões em programas de capaci-

de contas. Esses profissionais dão sustentabilida-

tação para mais de 1,3 milhão de pessoas em 42.517

de ao trabalho desenvolvido pela instituição e,

eventos.

Gráfico 1 – Evolução do número de eventos no período de 2006 a 2015
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Fonte: Sescoop/PR

Gráfico 2 – Evolução dos recursos financeiros aplicados no período de 2006 a 2015
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Fonte: Sescoop/PR
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Os investimentos realizados na qualificação

viços das cooperativas, sendo que somente em

das pessoas são fundamentais para a melhoria

2015, foram aplicados pelo Sescoop/PR, R$ 26,2

do processo de gestão e de prestação de ser-

milhões.

Gráfico 3 – Evolução do número de horas/aula no período de 2006 a 2015
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Fonte: Sescoop/PR

Os beneficiados dessas ações são cooperados,

cursos específicos, de pós-graduações e mestrados.

dirigentes, colaboradores e familiares, que tiveram

Em 2015, foram registradas 179.920 participações

acesso ao aprimoramento profissional, por meio de

nos eventos.

Gráfico 4 – Evolução do número de participações no período de 2006 a 2015
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Fonte: Sescoop/PR
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21
PROGRAMAS E PROJETOS

projetos direcionados a cada objetivo: formação profis-

Os programas e projetos finalísticos do Sescoop/PR

nicação, tecnologia da informação e administrativa atu-

sional, promoção social e monitoramento e autogestão.
As demais áreas como a jurídica, planejamento, comuam dando suporte.

são estruturados no sentido de viabilizar a organização,
administração e execução do ensino de formação profissional, a promoção social dos empregados de coope-

FORMAÇÃO PROFISSIONAL

rativas, cooperados e de seus familiares, e o monitora-

Foram realizados, em 2015, 5.225 eventos de
formação profissional para um público de 129.524

mento das cooperativas.
Para atender a esse comando, duas gerências (De-

pessoas, voltados para profissionalização da ges-

senvolvimento Humano e Desenvolvimento e Autoges-

tão cooperativa, destinados a dirigentes e profis-

tão) trabalham de forma integrada com programas e

sionais.

Quadro 1 - Formação profissional – 2015

NATUREZA

EVENTOS

CARGA HORÁRIA

PRESENÇAS

VALOR (R$)

Aperfeiçoamento Prof.
Aprendiz. Prof.
Cap. da equipe
Graduação tecn.
Pós-graduação
Qual/Capac. Prof.

52
496
21
34
363
4.259

2.928
13.911
376
2.596
7.212
48.243

1.167
11.040
547
922
12.051
103.797

585.293,70
1.573.225,80
338.653,95
270.452,90
5.210.852,59
14.502.879,98

TOTAL

5.225

75.266

129.524

22.481.358,92

Fonte: Sescoop/PR

MESTRADO PROFISSIONAL
EM GESTÃO DE COOPERATIVAS

tão. Também foi criado um grupo de pesquisadores para
estudar e traçar os novos rumos do cooperativismo.

O mestrado é uma iniciativa da Pontifícia Universida-

Trata-se de uma pós-graduação na modalidade

de Católica do Paraná (PUCPR), que conta com o apoio

stricto sensu. São ofertadas duas linhas de pesquisa:
Cooperativismo e Sustentabilidade e Gestão Estratégica
de Entidades Cooperativas. O programa contempla 24
créditos, com cinco disciplinas obrigatórias e três eletivas, mais uma dissertação.

do Sescoop/PR. Ao todo, foram disponibilizadas 25 vagas,
das quais 19 ao quadro profissional das cooperativas. As
aulas começaram em março de 2014. O curso é aprovado pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de
Nível Superior (Capes), vinculada ao Ministério da Educa24 participantes, sendo 20 de cooperativas e para 2016,

CAPACITAÇÃO E CERTIFICAÇÃO
DE CONSELHEIROS

foi aberto processo seletivo para a formação da 3ª turma.

Dois programas são desenvolvidos com o intuito de

ção. Uma segunda turma foi selecionada em 2015, com

O objetivo do curso é preparar pessoas para atender

capacitar novos conselheiros para o exercício da função:

ao processo de modernização das cooperativas que,

o primeiro destinado para futuros conselheiros e, o se-

cada vez mais, exige profissionais qualificados em ges-

gundo, para conselheiros fiscais eleitos.
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O programa para novos conselheiros tem como ob-

Realizados em conjunto com diversas universi-

jetivo preparar lideranças com vistas à formação de um

dades e instituições de ensino, abrangem inúmeras

grupo de cooperados que possam exercer as funções

áreas com foco nos setores estratégicos de gestão.

de lideranças em suas regiões e com potencial para as-

Inicialmente, as demandas identificadas e sugeridas

sumir cargos nas cooperativas, buscando aprimorar e

pelas cooperativas são avaliadas pelo Sescoop/PR, em

desenvolver competências. Em 2015, foram lançadas 13

conjunto com as entidades parceiras, visando forma-

turmas, totalizando 417 participantes.

tar cursos que mais se adequem às realidades de cada

Especificamente para conselheiros fiscais, foram

cooperativa.

capacitadas 15 turmas, totalizando 341 participações,

As turmas são abertas nas regiões onde se concen-

com ênfase para a preparação dos recém-eleitos para o

tram as demandas ou in company, facilitando o acesso

exerccício da função.

dos participantes e a redução de custos. Em 2015, 29
turmas de pós-graduação foram iniciadas e encontram-

GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO

-se em andamento 53 turmas, totalizando 1.925 alunos

O Sescoop/PR tem intensificado o apoio à realização de

matriculados. Eles são realizados por instituições de

cursos de graduação e, principalmente, de pós-graduação.

ensino parceiras do Sescoop/PR, a exemplo do Isae/

O objetivo é viabilizar a especialização em determinadas

FGV, PUCPR, Universidade Positivo, UEM, entre outras.

áreas, possibilitando que o resultado nas atividades desem-

Na graduação, foram apoiadas quatro turmas com 100

penhadas apresente melhoria e produtividade contínuas.

alunos.

Quadro 2 – Cursos de pós-graduação - 2015

CURSOS

Curso de pós-graduação em Gestão Estratégica de Cooperativas
Curso de pós-graduação em Gestão da Tecnologia da Informação
Curso de pós-graduação em Comércio Internacional
Curso de pós-graduação em Liderança Estratégica de Gestão de Pessoas
MBA Executivo em Gestão e Liderança Organizacional
Curso de pós-graduação em Gestão Empresarial
Curso de pós-graduação em Gestão Estratégica
Curso de Especialização em Planejamento e Gerenciamento Estratégico
Curso de pós-graduação em Gestão de Negócios
Curso de pós-graduação em Desenvolvimento de Gestores
Curso de pós-graduação em Planejamento de Negócios
Curso de pós-graduação em Inteligência Competitiva
Curso de pós-graduação em Gestão de Pessoas
Curso de pós-graduação em Gestão de Projetos
Curso de pós-graduação em Finanças Corporativas
Curso de pós-graduação em Controladoria e Finanças
Curso de pós-graduação em Gestão de Planejamento de Tributos
Curso de pós-graduação em Gestão de Cooperativas de Crédito
Curso de pós-graduação em Planejamento Financeiro
Curso de pós-graduação em Governança Estratégica do Agronegócio
Curso de pós-graduação em Fertilidade e Nutrição de Plantas
Curso de pós-graduação em Tecnologia da Produção de Sementes
Curso de pós-graduação em Armazenagem de Grãos
Curso de pós-graduação em Gestão da Cadeia Avícola
Curso de pós-graduação em Bovinocultura
Curso de pós-graduação em Logística
Curso de pós-graduação em Processos Industriais
Curso de pós-graduação em Ciência e Tecnologia de Alimentos
Curso de pós-graduação em Atenção Primária a Saúde
Curso de pós-graduação em Gestão de Negócios em Saúde
Curso de pós-graduação em Saúde Odontológica
Curso de Especialização em Gestão e Práticas Educacionais
Especialização em Gestão Sustentável e Práticas Educacionais

QT DE TURMAS

N0 PARTICIPANTES

53

1.925

1
1
1
1
4
1
3
2
4
1
1
1
3
3
1
1
1
1
1
4
2
1
3
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1

TOTAL
Fonte: Sescoop/PR

72

38
35
40
40
123
40
116
79
152
35
40
30
120
100
40
35
41
40
42
158
76
39
104
30
30
40
45
28
30
68
35
30
26
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FÓRUNS ESPECIALIZADOS

cipalmente, preparar as pessoas para exercerem

Os fóruns especializados foram criados com o

lideranças em suas áreas de atuação, compartilhan-

intuito de reunir os talentos das cooperativas em

do conhecimentos e possibilidades de crescimento

ambiente de discussão para aperfeiçoar seus co-

das pessoas e das empresas cooperativas onde de-

nhecimentos em temas específicos, no sentido de

senvolvem suas atividades.

mantê-los atualizados e exercitar a cultura de co-

Com esses objetivos, foram realizados, em 2015, 17

operação entre eles, mediante a troca de experi-

tipos de fóruns, que contaram com a participação de

ências, adoção de procedimentos comuns e, prin-

1.228 pessoas.

Quadro 3 – Fóruns, eventos e participantes

FÓRUM

PARTICIPAÇÕES

TOTAL

1.228

Fórum dos Profissionais de RH
Fórum dos Profissionais do Setor Textil
Fórum Nacional de Dirigentes de Coops de Transporte
Fórum dos Profissionais de Pecuária
Fórum dos Profissionais de Meio Ambiente
Fórum dos Profissionais de Contabilidade
Fórum dos Profissionais de Finanças
Fórum dos Profissionais de Mercado
Fórum Trabalhista e Sindical
Fórum dos Profissionais de T.I
Fórum dos Profissionais de Comunicação
Fórum de Sustentabilidade
Fórum Jurídico
Fórum de Dirigentes das Cooperativas de Transporte
Fórum dos Presidentes e Diretores Executivos
Fórum dos Profissionais da Qualidade
Fórum Técnico Agronômico

56
39
78
82
34
94
42
42
87
128
58
12
156
91
167
41
21

Fonte: Sescoop/PR

PROGRAMA DE
CERTIFICAÇÃO DE GESTORES

em 2015 com uma turma de 30 participantes. Faz parte

O Programa de Certificação de Gestores foi implantado

ras no Esade, em Barcelona.

da programação, a realização de um módulo de 40 hoO objetivo é propiciar o desenvolvimento de habili-

em 2015 com o lançamento de uma turma na Cooperati-

dades, conhecimentos e atitudes essenciais para exer-

va Copagril, com carga de 80 horas e a participação de 45

cer cargos gerenciais de uma cooperativa, com visão

pessoas. O objetivo do programa é capacitar os emprega-

estratégica na tomada de decisões, perspectiva ampla

dos das cooperativas tornando-os aptos para atuarem na

sobre a organização e seu entorno, capacidade de inter-

gestão das organizações e capazes de aplicar tecnologias

pretar cenários futuros e gerir as mudanças.

e métodos específicos de gerenciamento.

EVENTOS DE ATUALIZAÇÃO

PROGRAMA AVANÇADO
DE GESTÃO – AMP/FAE

realizados eventos centralizados, como cursos ou en-

O Programa Avançado de Gestão AMP teve início

contros, com maior duração do que os fóruns, sendo

Da mesma forma que os fóruns especializados, são
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que, em 2015, houve 11 turmas do curso técnico em

No Paraná, duas cooperativas estão aplicando os

eletromecânica, que contou com a participação de 275

conceitos do FIC: Sicoob Metropolitano e Sicoob Norte

profissionais. Também, o Sescoop/PR apoiou a partici-

do Paraná. Outras quatro estão em fase de implementa-

pação de 25 pessoas no Congresso Brasileiro de Treina-

ção: Lar, Copacol, Unimed Maringá e Sicoob Três Fron-

mento e Desenvolvimento e de 63 no Congresso Nacio-

teiras.

nal de Recursos Humanos.

CAPACITAÇÃO DOS
AGENTES DO SESCOOP/PR

FIC – FELICIDADE INTERNA
DO COOPERATIVISMO

Cento e vinte profissionais participaram do En-

Programa disponibilizado pelo Sescoop Nacional e

contro Estadual de Agentes de Desenvolvimento

desenvolvido de forma conjunta com as Unidades Esta-

Humano (DH) e de Desenvolvimento e Autogestão

duais, seu objetivo é avaliar nove dimensões dentro da

(DA), promovido pelo Sescoop/PR. O objetivo foi

cooperativa relacionadas ao ambiente de trabalho, como

discutir as estratégias de organização das ações que

bem-estar psicológico, saúde, uso do tempo, vitalidade

serão desenvolvidas em 2016, sustentadas pelos

comunitária, educação, cultura, meio ambiente, gover-

indicadores econômicos, sociais e de recursos hu-

nança e padrão de vida. O propósito é engajar os funcio-

manos do Plano Estratégico de Desenvolvimento

nários para a melhoria do desempenho profissional.

Cooperativo (PEDC).

Participantes do Encontro Estadual de Agentes
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PROJETO PESQUISA SALARIAL

rativas, proporcionando mapeamento de seus recursos

O Projeto de Pesquisa Salarial inicialmente buscou

humanos, mensuração do desempenho organizacional

capacitar profissionais do Sescoop/PR e das cooperati-

e contribuindo para uma melhor tomada de decisão

vas em metodologia para desenvolvimento e aplicação

nos aspectos de capital humano e geração de valor

de pesquisa salarial, junto às cooperativas.

para a organização.

O projeto abrangerá, numa fase incial, as cooperativas agropecuárias. Para capacitar os técnicos, realizou-

PROMOÇÃO SOCIAL

-se um encontro com a participação de gestores e téc-

São processos educativos e participativos que

nicos de RH, com a presença de representantes de 10

buscam a melhoria da qualidade de vida dos empre-

cooperativas.

gados, associados, familiares e comunidade, com o
objetivo de se construir um mundo melhor, a partir

INDICADORES DE RECURSOS HUMANOS

de ações voltadas à educação, saúde, cultura, inte-

O Sescoop/PR vem realizando trabalho de acom-

gração social, meio ambiente e geração de renda. Em

panhamento e atualização de informações que geram

2015, foram realizados 1.284 eventos que contaram

indicadores de Recursos Humanos, com a proposta de

o total de 50.396 participações, em 10.438 horas de

fornecer dados para o ciclo do PEDC e para as coope-

trabalho.

Quadro 4 – Promoção Social – 2015

NATUREZA

Cultura
Educação
Geração de Renda
Integração Social
Saúde

EVENTOS

CARGA HORÁRIA

PRESENÇAS

VALOR (R$)

1.284

10.438

50.396

3.728.668,81

TOTAL

51
523
352
185
173

654
3.681
4.720
986
397

1.779
18.934
5.598
12.336
11.749

680.526,88
1.270.337,80
256.676,00
1.281.043,62
240.084,51

Fonte: Sescoop/PR

ELICOOP FEMININO
O Encontro Estadual de Lideranças Femininas Cooperativistas (Elicoop Feminino) realizado em 2015 contou
com a presença de 209 cooperadas. Teve como objetivo
inserir cada vez mais as lideranças femininas nas atividades das cooperativas, como participação em conselhos
e diretorias.
A presença das mulheres é fundamental para o cooperativismo, contribuindo para diminuir as desigualdades e ajudando a promover o desenvolvimento econô-

as mulheres tragam e compartilhem as informações

mico e social de forma justa e igualitária.

que têm sobre o cooperativismo e, principalmente,
prepará-las para exercer funções de liderança em suas

A principal característica do Elicoop Feminino é fortalecer valores, difundir conhecimento, fazer com que

regiões.
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Encontro do Elicoop Jovem, na Lapa

ELICOOP JOVEM

com a Cooperativa Bom Jesus, contou com a presença

O Sescoop/PR reuniu a liderança jovem das coopera-

de jovens líderes das cooperativas. O evento é organiza-

tivas na cidade da Lapa, tendo a Cooperativa Bom Jesus

do todos os anos e tem como objetivo preparar filhos

como anfitriã. Participaram do evento 34 jovens filhos

de cooperados para liderança e sucessão familiar, em-

de cooperados, que desempenham papel de liderança

preendedorismo e cooperativismo.

em suas regiões. O objetivo foi discutir a programação
e organização do 24º Encontro Estadual da Juventude
Cooperativista - Jovemcoop. O tema escolhido foi “Nossas Raízes” e o lema “Conhecer para amar”, levado para
debates no encontro.

O programa é desenvolvido em parceria com instituições de ensino e tem dois objetivos: primeiro, atender à Lei nº 10.097, que determina a contratação, na
condição de aprendiz, de jovens na faixa etária de 14 a
O 24º Encontro Estadual da Juventude Cooperativis-

24 anos, matriculados em cursos de aprendizagem pro-

ta - Jovemcoop reuniu 250 jovens nos dias 9 e 10 de

fissional, e, segundo, preparar jovens para trabalhar nas

julho, em Irati. Promovido pelo Sescoop/PR, em parceria

cooperativas.
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Em 2015, o programa contemplou mais de 30 coo-

credi desenvolve o programa “A União Faz a Vida”, que é

perativas, com 67 turmas e participação de aproxima-

articulado nos estados do Paraná, Santa Catarina e São

damente 1.700 jovens.

Paulo.

São oferecidos dois cursos presenciais: Aprendiza-

Com o tema “O professor tem a chave para o conhe-

gem em serviços administrativos no cooperativismo e

cimento”, foi realizado em outubro, o Encontro Interes-

Aprendiz cooperativo de processos de transformação

tadual dos dois programas, que contou com a presença

na indústria de alimentos.

de cerca de 700 educadores do Paraná, Santa Catarina e
São Paulo. Ao todo, os programas envolvem mais de 74

O Sescoop/PR oferece ainda, em parceria com o Se-

mil estudantes em 725 escolas.

nac, o curso na modalidade a distância, aprendizagem
em comércio e serviços, atendendo às demandas das

Na abertura foi lançada a 6ª edição da Revista Vida

unidades mais distantes ou onde não há estrutura para

Cooperativa, uma produção da Central Sicredi e do Ses-

o desenvolvimento dos demais cursos.

coop/PR, que apresenta os projetos desenvolvidos pelos professores que integram os programas. A publicação traz informações sobre cerca de 1.000 projetos que
ajudaram a levar educação e a cultura da cooperação,
além de um panorama sobre os programas e o engajamento das instituições em utilizar a educação como
agente de transformação da sociedade.
A 9ª edição do Prêmio Nacional de Redação do Programa Cooperjovem teve como tema “Cooperação:
uma prática de igualdade” e a jovem estudante Nayara

O Cooperjovem é destinado a estudantes do ensino

Pereira da Silva, da Escola Municipal Eugênio Mezzon,

fundamental e é promovido em parceria com coope-

de Nova Aurora, foi uma das vencedoras e recebeu o

rativas e escolas. Com o mesmo objetivo, a Central Si-

troféu durante solenidade na OCB, em Brasília.

Encontro Interestadual dos programas Cooperjovem e A União Faz a Vida
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Dentre as atividades, houve a Caminhada do Voluntariado Cooperativista Paranaense, que reuniu mais
de 500 pessoas. Além disso, os participantes puderam
desfrutar de outras atividades, como avaliação odontológica, aferição da pressão arterial, orientação sobre
nutrição infantil e câncer de mama, conscientização
ambiental, entre outras.
Foi ainda organizada recreação infantil, com a
Trip Circo, que animou as crianças com arte circense
e pintura no rosto. Já os artistas Susi Monte Serrat e
João Belo, do projeto Semeador de Sonhos, levaram
música, poesia, contação de histórias, além de brin-

Lançamento da 6ª edição da Revista Vida Cooperativa

cadeiras.

DIA DE COOPERAR (DIA C)
A proposta do Dia C é envolver as cooperativas e a
comunidade através de ações que promovam o voluntariado. O evento é realizado por ocasião das comemorações do Dia Internacional do Cooperativismo, que, em
2015, foi no dia 4 de julho.
Em todo o Paraná, o Dia de Cooperar teve o envolvimento de 99 cooperativas, em 52 iniciativas, realizadas
em 57 municípios, com cerca de quatro mil voluntários.
Em Curitiba, as atividades ocorreram no Parque São
Lourenço, em evento promovido pelo Sistema Ocepar,

A Caixa Econômica Federal lançou um bilhete perso-

em parceria com as cooperativas Aurora, Dental Uni,

nalizado da Loteria Federal especial do Dia de Cooperar,

Frimesa, Central Sicredi, Sicoob Sul, Unimed Curitiba e

sendo que o sorteio ocorreu no dia 4 de julho.

Unimed Federação, e apoio da Prefeitura Municipal de
Curitiba e do Centro de Ação Voluntária (CAV).

PROGRAMA CUIDE-SE +
O Programa Cuide-se + foi criado no Paraná pelo
Sesi, para melhorar a qualidade de vida do trabalhador,
por meio da prevenção e educação. Em parceria com
o Sescoop/PR, a ação proporciona que colaboradores
de cooperativas tenham facilidade de acesso a exames
periódicos de prevenção ao câncer de mama, do colo
de útero, de próstata e de pele. O projeto-piloto foi realizado nas cooperativas Copacol, Lar e Cotriguaçu, beneficiando 385 pessoas.

PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CORPORATIVA
O Programa de Educação Corporativa foi lançado em
Ação do Dia C realizada em Curitiba

2015 com duas turmas, uma em Cascavel e outra em
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Maringá, contemplando 55 funcionários. O projeto tem

para apoiar os gestores cooperativa. Em 2015, foram re-

como objetivo debater conceitos e facilitar a compre-

alizadas 158 visitas técnicas, que tiveram a participação

ensão de aspectos essenciais da educação corporativa,

de 1.172 dirigentes e conselheiros.

seus fundamentos, procedimentos e papel estratégico.

IMERSÃO EM COOPERATIVISMO
Programa desenvolvido em parceria com a Cooperativa Paranaense de Turismo (Cooptur) encerrou o ano
com 29 turmas formadas por mais de 900 participantes,
que tiveram a oportunidade de conhecer experiências de
sucesso em cooperativismo. A imersão consiste em proporcionar viagens técnicas com visitas a cooperativas e
cooperados que se destacam em determinadas regiões.

ENCONTRO ESTADUAL DE SECRETÁRIAS
O Encontro reuniu 58 secretárias executivas. Além

Visita técnica na Lar

da troca de experiências, elas receberam treinamento
Com objetivo de apoiar as discussões durante as visi-

específico sobre marketing pessoal e postura.

tas, os profissionais da Gerência elaboraram 35 cenários

DESENVOLVIMENTO E AUTOGESTÃO

sobre os indicativos da situação regional e dos ramos do

O Programa de Monitoramento e Autogestão utiliza

cooperativismo, com informações que mostram o atual

dados contábeis, operacionais, de recursos humanos e

cenário e as tendências, bem como o posicionamento de

sociais das cooperativas para elaboração de cenários,

cada cooperativa em sua respectiva área de atuação. Esses

objetivando a obtenção de indicadores para o acompa-

estudos são apresentados e discutidos com os dirigentes e

nhamento da situação econômica e financeira das coo-

lideranças, servindo como fonte de apoio à gestão.

perativas. Para fazer esse trabalho, o Sescoop/PR criou a
Gerência de Desenvolvimento e Autogestão (GDA), que
trabalha de forma integrada com a Gerência de Desenvolvimento Humano (GDH).
A alimentação das informações econômicas e financeiras é feita por meio de um software denominado
Sistema AutoGestão – Sistema de Análise e Monitoramento de Cooperativas, utilizado via internet e que
pode ser acessado por todas as cooperativas. Para as
cooperativas de crédito, o sistema opera com a mesma
informação exigida pelo Banco Central do Brasil.
Os dados alimentados no Sistema AutoGestão são
analisados pela equipe técnica da Gerência e, a partir

Visita técnica na Coopercaf

daí, uma série de ações são desencadeadas para cada
cutir com a diretoria e conselheiros a situação levantada

PLANO DE DESENVOLVIMENTO
COOPERATIVO (PEDC)

e a implementação de trabalhos, quando necessários,

O Plano Estratégico de Desenvolvimento Coope-

cooperativa. Começa com uma visita técnica para dis-
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rativo (PEDC) visa orientar, de forma mais assertiva, a

rativas de transporte; para a implantação da Bandeira

aplicação de recursos do Sescoop/PR, conforme as

Única para cooperativas de taxistas; para a alteração de

necessidades das cooperativas, mediante diagnósticos

código previdenciário para as cooperativas de trabalho

elaborados das interpretações de indicadores econô-

e educacionais; estudo comparativo entre a tributa-

micos e financeiros, de recursos humanos, de balanço

ção de empresas que prestam serviços por aplicativos

social e projeções da cooperativa, consolidados pelos

versus cooperativas de taxistas, e sobre o processo de

analistas do Sistema Ocepar e discutidos com as direto-

aferição peso bruto total (PBT) para as cooperativas de

ras e lideranças.

transporte.

Com base nessas analises, uma série de ações são

PARTICIPAÇÃO EM COMITÊS
E GRUPOS DE TRABALHO

desencadeadas para capacitação dos gestores e profissionais, a fim de melhor aplicar os recursos financeiros
do Sescoop/PR. No ano, foram realizadas 73 reuniões

De forma a contribuir com o sistema cooperativista

com os agentes de cooperativas, visando refinar a análi-

em âmbito nacional e estadual, os técnicos da Gerên-

se e explicar a metodologia de interpretação.

cia participaram de 96 eventos de comitês e grupos de

O mesmo trabalho foi discutido com as cooperati-

trabalho, para tratar das principais pautas dos ramos

vas centrais de crédito e de saúde, com o objetivo de

cooperativos, tais como a paralisação do transporte

desenvolver uma metodologia que atendesse às neces-

rodoviário de cargas, manualização de procedimentos

sidades dos dois ramos

(contábeis e tributários), programas de desenvolvimen-

Para dar embasamento técnico aos estudos, foram

to da gestão de cooperativas, elaboração do manual de

elaborados três diagnósticos regionais, um abrangendo

governança, planejamento estratégico e sistema Auto-

as cooperativas dos Núcleos Cooperativos das regiões

Gestão.

Norte e Noroeste; um segundo, dos Núcleos Oeste e
Sudoeste e um terceiro, do Núcleo Centro-Sul.

TRABALHOS ESPECIAIS
Trabalhos especiais são realizados pela equipe técnica quando uma cooperativa solicita apoio para o desenvolvimento de uma determinada área ou setor. No ano,
foram realizados sete trabalhos especiais nas seguintes
áreas: estudos para abertura de filial para transporte de
cargas, de viabilidade financeira para a automação da
coleta de ovos, levantamento da situação financeira
para incorporação, de planejamento estratégico, elaboração de normativos de fluxos e controles internos, implantação do Balanced Scorecard (BSC) e levantamento

Reunião do grupo técnico do ramo transporte

da capacidade de pagamento.

PALESTRAS E CURSOS
ESTUDOS E PROJETOS

Durante o ano, os profissionais da Gerência realiza-

Para encaminhar as demandas das cooperativas em

ram 33 exposições em cursos e eventos, tratando dos

âmbito nacional, foram elaborados seis projetos: para

principais temas que afetam o cooperativismo, com o

a implantação da rodada de negócios do ramo trans-

intuito de levar experiência e conhecimento para a sala

porte; sobre recadastramento de frota para as coope-

de aula.
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CONSELHEIROS FISCAIS
De acordo com as normas do Programa de Monitoramento e Autogestão, a equipe de profissionais da
Gerência realizou 13 cursos de capacitação para conselheiros fiscais, contando com a participação de 379
cooperados eleitos. Os cursos tiveram como objetivo
treinar os conselheiros eleitos para o desempenho das
funções.

Curso de Certificação de Conselheiros

Também, em atendimento a pedidos de outras Organizações Estaduais de Cooperativas, foram realizadas
11 reuniões em cooperativas para expor o trabalho de
AutoGestão.

ASSESSORIA FISCO CONTÁBIL
O assessoramento fisco-contábil às cooperativas
é outra área que a Gerência tem especialidade e atua

Curso para conselheiros fiscais

para atender demandas de cooperativas, fornecendo
apoio e orientação. Para dar suporte a esse trabalho, fo-

FÓRUM DOS CONTADORES E FINANCEIRO

ram elaborados diversos estudos em conjuntos com as

Outra forma de atuação da Gerência é a discussão

cooperativas, objetivando verificar o impacto nas suas

de temas em fóruns reunindo profissionais das diferen-

atividades advindas de mudanças na legislação baixa-

tes áreas e ramos de cooperativas, como contadores,

das pelo governo.

controllers, auditores, analistas.

CADASTRAMENTO DE
AUDITORIAS EXTERNAS
Conforme determinam as normas, as empresas de
auditoria necessitam ser registras na OCB para se habilitarem a realizar seus trabalhos nas cooperativas. A análise das empresas é realizada pelas Organizações Estaduais, porém, o registro é feito pela OCB. Nesse sentido, no
ano, foi analisada apenas uma empresa para renovação
de seu registro. Também, foi realizada análise de 158 pareceres emitidos por empresas de auditoria que atuam
nas cooperativas do Paraná.

Fórum de Contadores
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Mediante demandas levantadas em visitas técnicas
ou pelas análises do PEDC, em discussões conjuntas
com os profissionais das cooperativas, foram realizados 59 cursos ou eventos que contaram com a participação de 2.022 pessoas.

ORIENTAÇÃO PARA CONSTITUIÇÃO
E REGISTRO DE COOPERATIVAS
A orientação e o acompanhamento na constituição de novas cooperativas é uma ação preventiva de
monitoramento. O Sescoop/PR dá orientação a grupos
interessados a formar novas cooperativas. Em 2015, foram atendidos 67 grupos, resultando no registro de
duas cooperativas.
Fórum Financeiro

diário, direcionados para atualização das alterações

TRABALHOS DE ASSESSORIA TRIBUTÁRIA
EM APOIO À ATUAÇÃO PARLAMENTAR
DA OCB

normativas das áreas contábil, tributária e financeira,

Para dar suporte às atividades de representação

especialmente buscando a adequação dos procedi-

dos interesses do cooperativismo junto aos poderes

mentos internos das cooperativas às normas brasilei-

Legislativo e Executivo, um profissional da Gerência,

ras de contabilidade, do Imposto de Renda, dentre

juntamente com assessores jurídicos, atua em apoio

Os eventos têm como objetivo capacitar os profissionais das cooperativas em temas específicos de uso

à OCB no Congresso Nacional ou em audiências e

outras.

reuniões com Ministérios, Receita Federal, dentre

No caso do Fórum Financeiro, é realizado anualmen-

outros. Destacam-se análises de Medidas Provisó-

te um encontro com os representantes dos agentes

rias, Projetos de Lei, decretos e normativos que te-

financeiros para mostrar o desempenho do cooperati-

nham incidência direta nas atividades das coopera-

vismo, com base nas análises do Programa de Monito-

tivas.

ramento e Autogestão.

AÇÕES ESPECÍFICAS PARA
OS RAMOS DE COOPERATIVAS

COORDENAÇÃO DE EVENTOS

Com o objetivo de atender demandas específicas de
cooperativas de determinados ramos, são realizados diversos eventos ou trabalhos especiais.
No ramo Transporte, foram realizados três encontros
no ano, reunindo os diretores das cooperativas para discutir os indicadores econômicos e financeiros, plano de
capacitação para 2016, aspectos relacionados à Lei dos
Motoristas, recolhimento previdenciário, segurança jurídica da categoria CTC, peso por eixo, aferição de tacógrafos, crédito presumido de ICMS e recadastramento
de frota (RNTRC).

Curso para contadores
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Também foram realizados diversos eventos como:

a necessidade de treinamentos para o setor. Nesse en-

Curso de Formação para Dirigentes de Cooperativas

contro foi definida, para 2016, a realização de um curso

de Transporte, Fórum de Dirigentes de Cooperativas

de imersão em cooperativismo.

de Transporte, Curso de Reciclagem de MOPP, Curso

Para o ramo saúde, foram realizadas 33 visitas téc-

de MOPP, Curso de Direção Preventiva, Curso de Ges-

nicas e sete cursos para conselheiros fiscais. Dentre as
demais ações realizadas, destacam-se reuniões e apre-

tão de Utilização de Pneus, Curso de Noções Básicas de

sentações para discussão e criação de metodologia

Direção Defensiva, e participação no Fórum Nacional de

específica do PEDC e levantamento da necessidade

Dirigentes de Cooperativas de Transporte.

de criação de indicadores específicos do ramo, dando

Ainda foi realizado o evento Curso de formação de

maior atenção aos enquadramentos e exigências da

dirigentes de cooperativas de Transporte, módulo Para-

ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar).

guai, com visitas de prospecção de novos mercados, promovido pelo Sistema OCB, com o apoio do Sescoop/PR.

Fórum no Ministério dos Transportes

No ramo educacional, os dirigentes das cooperati-

Visita técnica à Unimed Francisco Beltrão

vas reuniram-se para discutir impactos das legislações
vigentes e dos projetos de lei em curso, como também

Para o ramo trabalho, destacam-se a realização de
seis visitas técnicas em cooperativas, com a apresentação do cenário do cooperativismo de trabalho, a discussão sobre os impactos da publicação do ato declaratório
executivo Codac nº 14, que dispõe sobre os procedimentos a serem observados para o preenchimento da
Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo
de Serviço e Informações a Previdência Social (GFIP) pelas cooperativas de trabalho e, também, do Ato Declaratório Interpretativo nº 5, da Receita Federal do Brasil,
que dispõe sobre a contribuição previdenciária devida
pelo contribuinte individual que presta serviço a empresa por intermédio de cooperativa de trabalho.

Reunião de dirigentes do ramo educacional
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O Informe Paraná Cooperativo diário é dirigido ao
público em geral, sendo que, em 2015, foram produzidas 248 edições, enviadas por meio eletrônico a mais de
4 mil endereços e publicadas no portal www.paranacooperativo.coop.br. Foram publicadas 12 edições da Revista Paraná Cooperativo, com 6 mil exemplares cada, e
três da Revista Paraná Cooperativo Técnico e Científico,
com tiragem de 1.500 exemplares cada.

JURÍDICA
A Assessoria Jurídica do Sescoop/PR deu seguimento ao processo de revisão dos atos normativos da enti-

Reunião do Conselho Nacional do Ramo Trabalho

dade, proporcionando suporte na elaboração da Resolução n° 43, que aprova modificações no regulamento

Para o ramo infraestrutura, foram realizadas nove

de licitações e contratos do Sescoop/PR. Também, fo-

visitas técnicas em cooperativas. Dentre as principais

ram revisadas seis Portarias, regulamentando a aplicabi-

ações tratadas, constaram a participação na reunião

lidade das Resoluções.

do Conselho Consultivo Nacional, discussões com

Os assessores jurídicos analisaram os procedimentos

a concessionaria (Copel) sobre o reajuste tarifário e
debates com dirigentes para coleta de informações

licitatórios da casa, proporcionando o necessário supor-

para subsidio da Audiência Pública 062, que trata do

te legal ao departamento administrativo, revisando os

aprimoramento da metodologia de revisão tarifá-

editais e orientando os responsáveis. Foram elaborados

ria periódica das permissionárias de distribuição de

25 pareceres jurídicos formais, respondendo questiona-

energia elétrica.

mentos da Diretoria Executiva, tratando de matérias de
Direito Administrativo, Cível, Previdenciário, Tributário
e Trabalhista. Do mesmo modo, foram elaborados 337
contratos, alcançando tanto procedimentos licitatórios,
quanto contratações diretas por dispensa de licitação.
Prestou ainda assessoria em sete reuniões do Conselho Administrativo da entidade, consolidando e revisando as respectivas atas, e em seis do Conselho Fiscal.
Elaboração também de cinco artigos jurídicos, publicados na Revista Paraná Cooperativo, sobre assuntos de
interesse das cooperativas.
Atuou em 49 reuniões do Comitê de Análise de Projetos, apreciando e opinando, em conjunto com os de-

Reunião do Conselho Estadual do ramo infraestrutura

mais componentes, os projetos de formação profissio-

COMUNICAÇÃO

nal e promoção social, requisitados pelas cooperativas.

O Sescoop/PR utiliza como veículo para a promoção

Participou de reuniões sobre a aprendizagem profis-

do cooperativismo o Informe Paraná Cooperativo, o

sional, tanto com as cooperativas, quanto com o Minis-

Portal Paraná Cooperativo, a Revista Paraná Cooperativo

tério Público do Trabalho e entidades parceiras. Esteve

e a Revista Técnico Científica.

presente também em reuniões das entidades do Sis-
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tema “S”, tendo por fim elaborar termo de cooperação

profissionais de TI, um em Medianeira e, o segundo, em

entre as entidades para a realização de contratações

Campo Mourão.
Foram encerradas no exercício, as aulas da primei-

compartilhadas e adesões a atas de registro de preços.
Atendeu aos questionamentos das cooperativas, em

ra turma do curso de Pós-Graduação em Gestão de TI,

assuntos correlatos à aprendizagem e ao direito do tra-

bem como, realizados 18 cursos de curta duração nas

balho, além de representar o Sescoop/PR, como procu-

áreas de gestão, infraestrutura e sistemas.

rador, em audiências realizadas pelo Ministério Público

O setor desenvolveu aplicativos, como o aperfeiçoa-

do Trabalho. Participou de reuniões do Sescoop Nacio-

mento do sistema AutoGestão, que recebeu a inclusão

nal para elaboração de norma que trata da diretriz geral,

de dados dos balanços de cooperativas de crédito do

que institui e regulamenta o cadastramento de serviços

Brasil todo e o de Pesquisa Salarial. Os demais softwa-

de instrutória e da constituição de comissão técnica

res passaram por manutenções e atualizações, como o

para elaboração de norma sobre critérios de temporali-

Zeus, que controla o planejamento e a contabilidade, e

dade e descarte de documentos.

o de Desenvolvimento Humano, que operacionaliza o
programa de capacitação do Sescoop/PR.

PLANEJAMENTO
BIBLIOTECA

A Coordenadoria, que é responsável pelo controle da
execução do planejamento do Sescoop/PR, em conjunto

O Sistema Ocepar mantém uma biblioteca com cen-

com a Coordenadoria de Tecnologia da Informação, de-

tenas de volumes em seu acervo, que é consultado pe-

senvolveu dois softwares: um para realização do controle

los integrantes do sistema cooperativo, pesquisadores

das metas planejadas/realizadas; e outro para acompanha-

e estudantes.

mento do banco de horas dos colaboradores.

Em 2015, foram adquiridos novos livros e renovadas assinaturas de periódicos, também houve registro

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

e preparo bibliográfico de 38 títulos novos, indexação

A Coordenadoria de Tecnologia da Informação foi

e inclusão no acervo da Biblioteca online de 30 mono-

ampliada em 2015, contando atualmente com sete

grafias e 34 artigos de periódicos, prestado ainda aten-

profissionais, sendo quatro da Ocepar e três do Ses-

dimento a usuários da biblioteca, com um total de em-

coop/PR.

préstimos de 220 volumes, atendimento a 12 pesquisas

A área realizou, em 2015, dois Fóruns de Profissionais

específicas para elaboração de dissertações, teses e

de TI, um em Curitiba e outro em Londrina. No primeiro

trabalhos de conclusão de cursos de pós-graduação

evento foi apresentado o primeiro Censo de TI das coo-

e atualização das informações na página eletrônica da

perativas. Também ocorrem dois encontros regionais de

Ocepar.
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22
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 (EM REAIS)
ATIVO
NOTAS
ATIVO CIRCULANTE
Caixa e equivalentes de caixa
Créditos e valores a receber
Despesas pagas antecipadamente
Total do ativo circulante

6
7
8

ATIVO NÃO CIRCULANTE
Imobilizado
Intangível
Total do ativo não circulante

2015

2014

33.999.135
157.746
25.128
34.182.009

26.670.635
121.920
26.478
26.819.033

596.426
271.855
868.281

504.232
460.640
964.872

35.050.290

27.783.905

9

TOTAL DO ATIVO

PASSIVO E PATRIMÔNIO SOCIAL
NOTAS
PASSIVO CIRCULANTE
Contas a pagar
Salários, encargos sociais e impostos a recolher
Provisões trabalhistas e outras
Total do passivo circulante
PATRIMÔNIO SOCIAL
Superavit acumulado
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO SOCIAL
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2015

2014

10
11
12

285.632
645.470
850.344
1.781.446

477.179
375.618
768.693
1.621.490

13

33.268.844

26.162.415

35.050.290

27.783.905
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DEMONSTRAÇÕES DO SUPERÁVIT/DÉFICIT PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM
31 DE DEZEMBRO DE 2015 E DE 2014
(EM REAIS)
2015

2014

37.731.412
37.731.412

31.108.463
31.108.463

(5.984.385)
(2.508.615)
(1.550.355)
(24.067.314)
(806.241)
(297.007)
36.364
(35.177.553)

(4.980.930)
(1.742.955)
(751.490)
(18.421.166)
(488.732)
(321.365)
22.343
(26.684.296)

RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO

4.552.570

2.705.391

SUPERAVIT DO EXERCÍCIO

7.106.429

7.129.558

RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA
Receita líquida
(DESPESAS) / OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS
Pessoal, encargos e benefícios sociais
Despesas Administrativas
Despesas Institucionais
Despesas de Serviços profissionais e contratados
Despesas Tributárias
Depreciações e amortizações
Outras receitas/despesas operacionais

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL PARA
OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 E DE 2014
(EM REAIS)
Saldos acumulados em 31/12/2013
Superavit do exercício
Transferência do superávitpara patrimônio social

19.032.857
7.129.558

7.129.558
(7.129.558)

19.032.857
7.129.558
-

Saldos acumulados em 31/12/2014
Superavit do exercício
Transferência do superávitpara patrimônio social

26.162.415
7.106.429

7.106.429
(7.106.429)

26.162.415
7.106.429
-

Saldos acumulados em 31/12/2015

33.268.844

-

33.268.844
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DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL PARA
OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 E DE 2014
(EM REAIS)
2015

2014

7.106.429

7.129.558

160.724
(137.820)
297.007
7.426.340

208.419
(114.928)
321.365
7.544.414

(35.827)
1.351
34.476

(30.087)
(6.314)
36.401

(191.547)
269.852
81.651
159.956

(432.119)
27.974
98.896
(305.249)

RECURSOS LÍQUIDOS GERADOS NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

7.551.820

7.202.764

FLUXO DE CAIXA UTILIZADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO
Adições ao ativo imobilizado
Adições ao ativo intangível
RECURSOS LÍQUIDOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

(217.018)
(6.302)
(223.320)

(358.289)
(20.991)
(379.280)

AUMENTO NO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

7.328.500

6.823.484

AUMENTO DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
No início do exercício
No final do exercício

26.670.635
33.999.135

19.847.151
26.670.635

AUMENTO DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

7.328.500

6.823.484

FLUXO DE CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES
Superávit líquido do exercício
AJUSTES PARA RECONCILIAR O SUPERÁVIT/ DÉFICIT DO EXERCÍCIO COM RECURSOS
PROVENIENTES DE ATIVIDADES OPERACIONAIS:
Baixas do ativo imobilizado
Baixas da depreciação acumulada
Depreciação e amortização
(AUMENTO) NOS ATIVOS
Outros créditos
Despesas pagas antecipadamente
REDUÇÃO NOS PASSIVOS
Contas a pagar
Salários, encargos sociais e impostos a recolher
Provisões trabalhistas e outras
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INFORMAÇÕES
COMPLEMENTARES
ÀS DEMONSTRAÇÕES
CONTÁBEIS DE 31.12.2015

3. RECEITAS
A receita principal do Sescoop/PR provém da contribuição mensal compulsória de 2,5% incidente sobre a remuneração paga pelas cooperativas aos seus empregados.

4. APURAÇÃO DO RESULTADO

1. CONTEXTO OPERACIONAL

Para apuração do resultado do exercício adota-se o

O Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperati-

registro das despesas pelo regime de competência e o

vismo-Sescoop/PR, criado através da Medida Provisória

registro das receitas pelo regime de caixa.

1.715 de 03 de Setembro de 1998 e do Decreto 3.017 de
06 de abril de 1999, tem personalidade jurídica de direi-

5. ASPECTOS TRIBUTÁRIOS

to privado, sem fins lucrativos e por finalidade, possui a

Do ponto de vista tributário o Sescoop/PR é entida-

execução das ações de monitoramento, formação pro-

de sem fins lucrativos que presta serviços para os quais

fissional e promoção social no âmbito das sociedades

foi instituída, conforme Medida Provisória nº 1.715 de

cooperativas do Estado do Paraná.

1998 e Decreto nº 3.017, de 06 de abril de 1999. Considera-se entidade sem fins lucrativos a que não apresen-

2. DIRETRIZES CONTÁBEIS

te superavit em suas contas ou, caso o apresente em

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas de

determinado exercício, destine o referido resultado, in-

acordo com os Princípios Fundamentais de Contabilidade,

tegralmente, à manutenção e ao desenvolvimento dos

obedecidas às disposições das Normas Brasileiras de Con-

seus objetivos sociais.

tabilidade e dos Pronunciamentos de Contabilidade emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC)

6. CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA

conforme adotados no Brasil pela aprovação do Conselho

São registrados pelos valores em caixa, bancos e apli-

Federal de Contabilidade (CFC) e da Comissão de Valores

cações financeiras. As aplicações financeiras são acrescidas

Mobiliários (CVM), adaptadas aos regulamentos instituídos

dos rendimentos líquidos auferidos até a data do balanço

pelo Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperati-

e efetuadas em instituições financeiras de primeira linha,

vismo. As principais políticas contábeis adotadas nas de-

com resgate a qualquer momento, na modalidade de fun-

monstrações contábeis estão definidas abaixo.

do de renda fixa e Certificado de Depósito Bancário.

89

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2015
PLANO DE AÇÃO 2016

7. CRÉDITOS E VALORES A RECEBER

de aquisição deduzidos pela depreciação e amortização

Adiantamentos de férias concedidas aos funcioná-

acumuladas, calculadas pelo método linear com base em
taxas determinadas em função da vida útil dos bens.

rios, cujos valores serão apropriados na folha de pagamento de janeiro de 2015, no valor de R$156.626,21 e

As taxas anuais computadas foram: mobiliário 10%,

valores a receber de fornecedores no total de R$1.120,00.

biblioteca 10%, veículos 20%, máquinas e equipamentos
10%, equipamentos de informática 20%, equipamentos

8. DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE

de comunicação 10%, direitos de uso de softwares e bens

Referem-se à apropriação de despesas com seguros,

intangíveis 20%. Não foi apresentado indícios de perda por

assinaturas de periódicos e revistas e despesas de pes-

impairment dos bens do ativo imobilizado e intangível. A

soal (vale transporte e vale refeição) pertencentes ao

entidade não identificou nenhuma indicação de fonte ex-

exercício de 2016.

terna que demonstrasse que seus ativos tenham sofrido
desvalorização no exercício de 2015. A composição dos

9. ATIVO NÃO CIRCULANTE

valores do ativo não circulante registrado em 31.12.2015

O imobilizado e intangível estão registrados pelo custo

está demonstrada abaixo (em reais):

GRUPO SALDO EM 2014

AQUISIÇÕES

BAIXAS DEPRECIAÇÃO BAIXA DEPREC.

SALDO 2015

Mobiliário

35.904,11

-

115,00

17.556,60

102,72

18.335,23

Biblioteca

7.209,60

1.452,62

-

1.665,43

-

6.996,79

Veículos

357.120,17

-

41.996,09

31.030,00

292.654,08

Máquinas e Eqptos

25.607,23

-

53.500,00

4.245,96

-

21.361,27

Eqptos de Informática

47.268,28

215.565,00

-

30.890,32

104.910,44

231.942,96

Eqptos de Comunicação

31.122,23

- 104.910,44

5.565,12

1.777,04

25.135,75

Intangíveis

460.639,81

2.198,40

195.086,87

-

271.855,24

TOTAL

964.871,43

223.319,92 160.723,84

297.006,39

137.820,20

868.281,32

6.302,30
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10. CONTAS A PAGAR

12. PROVISÕES TRABALHISTAS E OUTRAS

Corresponde a valores devidos a fornecedores, pres-

São obrigações com provisões de férias , adicional de 1/3

tadores de serviços e despesas com contrato de gestão

das férias e encargos sociais incidentes, cujos valores são pro-

cuja liquidação ocorrerá em 2016.

visionados mensalmente e baixados pela ocasião da concessão das férias, no valor de R$419.047,11 e gratificação por pro-

11. SALÁRIOS, ENCARGOS
SOCIAIS E IMPOSTOS A RECOLHER

dutividade e encargos incidentes, no valor de R$431.297,00.

13. PATRIMÔNIO SOCIAL

Os valores desse grupo de contas representam as
obrigações decorrentes da folha de pagamento dos

O patrimônio social é composto substancialmente

funcionários, encargos e demais pessoas jurídicas e fí-

de superavit acumulado. Os valores demonstrados a se-

sicas prestadoras de serviços, cuja posição está descrita

guir referem-se aos resultados dos exercícios de 2015 e

a seguir (em reais):

2014 (em reais):

Folha de Pagamento
Consignações de terceiros
Encargos s/ terceiros

2015

2014

245.592
372.908
26.970

185.842
181.099
8.677

Superavit/deficit acumulados
Superavit/deficit do exercício
Ajustes de exercícios anteriores

2015

2014

26.162.415
7.106.429

19.032.857
7.129.558

TOTAL 33.268.844 26.162.415

TOTAL 645.470 375.618

Curitiba, 31 de dezembro de 2015.

Luciana Andreatta
Contadora CRC PR 047.550/O-1

José Roberto Ricken
Superintendente
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PARECER DO CONSELHO FISCAL

decurso do exercício e de acordo com os relatórios de
auditoria, somos da opinião de que as mencionadas demonstrações apresentam adequadamente, em todos os

Na qualidade de membros do Conselho Fiscal do

aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da

Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativis-

entidade, recomendamos a aprovação das contas desse

mo – Sescoop/PR, no exercício das atribuições legais

exercício pelo Conselho de Administração do Sescoop/PR.

e em cumprimento ao que determina o Regimento
Interno, examinamos as Demonstrações Contábeis
compreendendo: Balanço Patrimonial, Demonstração

Curitiba, 26 de fevereiro de 2016

do Superávit/Déficit, Demonstração das Mutações do
Patrimônio Social, Demonstração dos Fluxos de Caixa
e Notas Explicativas sobre as demonstrações contábeis, documentos estes relativos ao exercício findo em
31 de dezembro de 2015.

James Fernando de Morais

Com base nos nossos exames sobre as demonstra-

Marcos Antonio Trintinalha
Roselia Gomes da Silva

ções contábeis, e considerando as reuniões realizadas no
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ORÇAMENTO PARA 2016
RECEITAS
Contribuições Sescoop
Saldo de Exercicio Anterior
Juros de Titulos de Renda
Outras Receitas Correntes
TOTAL

VALOR – R$
37.072.325
1.789.675
65.000
38.927.000

DESPESAS
Qualificação Profissional Área Cooperat.
Atividades Desportivas e Socioculturais
Monitoramento, Superv. Audit.e Controle
Manutenção de Serviços Adm.
Divulgação de Ações Institucionais
Gestão Administrativa
Ações de Informática
Serviços de Auditoria Interna
Gestão do Processo Planej. Institucional
TOTAL

VALOR – R$
29.141.949
3.459.051
2.220.000
2.362.100
757.500
257.000
384.500
175.500
35.400
38.793.000

SUPERÁVIT
INVESTIMENTOS
Bens móveis
Máquinas/Equipamentos/Informática
TOTAL
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134.000
177.000
311.000
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30
O SISTEMA SINDICAL
COOPERATIVO

REPRESENTAÇÃO
PATRONAL NACIONAL
A categoria econômica cooperativista encontra-se
organizada nos três níveis da pirâmide sindical: Confederação, Federação e Sindicatos.

A organização do sistema sindical cooperativo começou a ser implantada no início da década de 1990,

CONFEDERAÇÃO

quando as Organizações Estaduais de Cooperativas
(OCEs), seguindo orientação da Organização das Coo-

Com sede em Brasília, a Confederação Nacional

perativas Brasileiras (OCB), ampliaram suas ações para

das Cooperativas (CNCoop) é composta por três fe-

adquirir a prerrogativa de sindicato, por meio do regis-

derações interestaduais, uma estadual e oito sindi-

tro sindical junto ao Ministério do Trabalho e Emprego

catos a ela vinculados diretamente. Sua abrangência

(MTE), afim de exercerem a representação sindical pa-

territorial é nacional. Trata-se de uma entidade sin-

tronal das cooperativas. Consequentemente, os sindica-

dical patronal de 3º grau que representa a categoria

tos laborais, visando à paridade sindical, constituíram-se

econômica cooperativista em todos os seus ramos

para representar os trabalhadores em cooperativas, em

de atividades.

todo o território brasileiro.

FEDERAÇÕES

Sindicato é definido pela doutrina jurídica como
uma associação livre de empregados ou de emprega-

A representação sindical patronal em segundo grau

dores ou de trabalhadores autônomos para defesa dos

se faz presente atualmente por quatro federações, sen-

interesses respectivos. O artigo 511 da Consolidação

do três interestaduais e uma estadual.

das Leis do Trabalho (CLT) assegura a licitude de associações cuja finalidade seja o estudo, defesa e coorde-

FEDERAÇÕES INTERESTADUAIS

nação de interesses econômicos e profissionais. Tais

Fecoop Centro-Oeste e Tocantins: com base territo-

interesses emanam, respectivamente, da identidade,

rial nos Estados de Goiás (OCB-GO), Mato Grosso (OCB-

similaridade ou conexões das atividades empreendidas

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

e, por conseguinte, das atividades ou profissões neces-

e no Distrito Federal (OCB-DF).
Fecoop Nordeste: com base territorial nos Estados

sárias a sua concretização.
A associação de categoria econômica ou profissio-

de Pernambuco (OCB-PE), Ceará (OCB-CE), Maranhão

nal está disciplinada na Constituição Federal, em seu ar-

(Ocema) Paraíba (OCB-PB), Rio Grande do Norte (OCB-RN),

tigo 8º, sendo vedada ao poder público, a interferência

Piauí (OCB-PI) e Sergipe (OCE-SE).

ou intervenção na organização sindical. O exercício da

Fecoop Sulene: com base territorial nos Estados do

representatividade sindical ocorre em bases territoriais

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

distintas, que poderão ser municipais, intermunicipais,

Minas Gerais (Ocemg) e Santa Catarina (Ocesc).

estaduais, interestaduais e nacionais. Deste modo, objetiva o sindicato realizar a defesa dos direitos e interesses

FEDERAÇÃO ESTADUAL

coletivos ou individuais da categoria, inclusive em ques-

Fecoopar, com base territorial no Estado do Paraná.

tões judiciais e administrativas.

SINDICATOS

Assim, o sistema sindical é formado pelos sindicatos
patronais e laborais em primeiro grau, pelas federações

A representação sindical patronal em primeiro grau

em segundo grau, e pelas confederações em terceiro

está consolidada por 49 sindicatos de cooperativas, or-

grau, ápice da denominada pirâmide sindical.

ganizados no território brasileiro.
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REPRESENTAÇÃO LABORAL

senta por meio de sindicatos específicos, as categorias

A representação dos empregados em cooperativas

diferenciadas, como por exemplo, a dos sindicatos dos
motoristas.

está organizada em dois níveis da pirâmide sindical, ou
seja, uma federação em segundo grau e os sindicatos,

SISTEMA SINDICAL NO PARANÁ

em primeiro grau.

A Ocepar foi a primeira organização estadual a bus-

FEDERAÇÃO

car a representação sindical cooperativista. Em Assem-

Com sede em Brasília, a Federação Nacional dos Tra-

bleia Geral Extraordinária, realizada em 1993, o estatuto

balhadores Celetistas nas Cooperativas do Brasil (Fena-

da entidade foi aprimorado e sua denominação foi alte-

tracoop) possui base territorial nacional e representa a

rada para Sindicato e Organização das Cooperativas do

categoria sindical laboral em segundo grau.

Estado do Paraná. Em 15 de janeiro de 1997, a Ocepar
adquiriu o registro sindical concedido pelo Ministério

SINDICATOS

do Trabalho e Emprego, sendo reconhecida como en-

A representação em primeiro grau dos trabalhado-

tidade sindical patronal representativa das cooperativas
paranaenses.

res em cooperativas se efetiva por meio de 25 sindica-

Com objetivo de aperfeiçoar a representação, em 9

tos, dos quais, 21 estão registrados e quatro aguardam

de setembro de 2003, em Assembleia Geral Extraordiná-

registro no Ministério do Trabalho e Emprego.
Em razão da especificidade, a representação sindical

ria, o Sindicato Ocepar desmembrou-se, atribuindo par-

laboral para alguns ramos do cooperativismo se apre-

celas de sua representatividade em sindicatos regionais.
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Para o ramo agropecuário foram criados cinco sin-

fazer a defesa da categoria econômica e das atividades

dicatos regionais: Sincoopar Norte, Sincoopar Noroeste,

atribuídas aos sindicatos cooperativistas. Possui abran-

Sincoopar Centro-Sul, Sincoopar Oeste e Sincoopar Su-

gência territorial em todo o Estado do Paraná e obteve

doeste; para representar o ramo transporte, um sindica-

seu registro sindical em 23 de maio de 2006.

to estadual, o Sincoopar Transporte; para o ramo saúde,

São filiados à Fecoopar os sindicatos Ocepar, Sincoopar

o Sincoopar Saúde, também de abrangência estadual,

Norte, Sincoopar Noroeste, Sincoopar Centro-Sul, Sinco-

da mesma forma para o crédito, através do Sincoopar

opar Sudoeste, Sincoopar Oeste, Sincoopar Transporte

Crédito. Os demais ramos do cooperativismo se encon-

e Sincoopar Saúde.

tram representados pelo Sindicato Ocepar.

FEDERAÇÃO

REPRESENTAÇÃO
DOS TRABALHADORES

Após o desmembramento do Sindicato Ocepar, e

O movimento sindical dos trabalhadores em coope-

com a concessão dos registros dos sindicatos regionais

rativas surgiu em Campo Mourão, no Paraná, no dia 13

ou específicos, criou-se a Fecoopar - Federação e Orga-

de dezembro de 1993, com a fundação do Sintracoop.

nização das Cooperativas do Estado do Paraná, com o

Esse sindicato levou os empregados a se organizarem

objetivo de coordenar a representação das cooperati-

no Brasil todo e, atualmente, já são 25 sindicatos de 1º

vas nas negociações sindicais e no desenvolvimento

grau e uma federação de 2º grau. No Paraná, existem

das atividades que almejavam o aprimoramento da

seis sindicatos dos trabalhadores em cooperativas agro-

relação capital e trabalho nos diferentes ramos do coo-

pecuárias, um de crédito e um de saúde. Este último re-

perativismo paranaense.

cebeu registro do Ministério do Trabalho e Emprego em

A Fecoopar é uma entidade sindical patronal de se-

2015. Existe ainda uma federação, porém sem registro

gundo grau, sem fins lucrativos, destinada ao estudo e

sindical.

Reunião sindical ocorrida no dia 25 de maio, em Curitiba
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31
AÇÕES INSTITUCIONAIS

CONSELHO FISCAL
O Conselho Fiscal esteve reunido uma vez para análise das contas e elaboração do seu parecer.

FECOOPAR
ASSEMBLEIA GERAL

QUADRO FUNCIONAL

A Assembleia Geral da Fecoopar é formada pelo

A Fecoopar conta com quadro próprio de quatro em-

Conselho de Representantes que, por sua vez, é com-

pregados, todos com formação de nível superior, respon-

posto por delegados de cada sindicato filiado. A repre-

sáveis pela gestão da Federação e dos sindicatos filiados,

sentação dos sindicatos na Federação ocorre por dois

coordenação das negociações sindicais e representação ad-

membros titulares e um suplente.

ministrativa, política e judicial das cooperativas paranaenses.

A atribuição estatutária da Assembleia Geral Ordinácontas da Diretoria. A última AGO foi realizada no dia 1º

SINDICATOS
ASSEMBLEIAS GERAIS

de abril de 2015, que deliberou sobre o relatório de ati-

As Assembleias Gerais Ordinárias dos sindicatos que

vidades, balanço patrimonial e aprovação das contas da

compõem a Fecoopar foram realizadas no primeiro

Diretoria referente ao ano civil anterior, além de aprovar

bimestre de 2015, visando à aprovação das contas do

as propostas orçamentárias das receitas e das despesas,

exercício anterior, do orçamento de receitas e despesas

bem como, o programa de trabalho para o exercício de

e do programa de trabalho, bem como eleição de Dire-

2015, em conformidade ao parecer do Conselho Fiscal.

toria e do Conselho Fiscal para o quadriênio 2015/2019.

ria (AGO) é fixar as diretrizes e aprovar a prestação de

Já a Assembleia Geral Extraordinária foi realizada em
3 de novembro de 2015 e teve como ordem do dia ele-

DIRETORIAS DOS SINDICATOS

ger a Diretoria, Conselho Fiscal e representantes junto a

Foram realizadas as reuniões com as diretorias dos
sindicatos para tratar de temas específicos das coope-

CNCoop para o mandato 2015/2019.

rativas de cada região e, ainda, deliberar sobre o plano

DIRETORIA

de trabalho e as negociações coletivas concernentes a

A Diretoria, órgão executivo da Federação, esteve

cada um dos sindicatos.

reunida cinco vezes no decorrer do exercício para deliberar sobre diversos assuntos de interesse da institui-

CONSELHO FISCAL

ção, em sua maioria, para decisões sobre as negocia-

O Conselho Fiscal dos sindicatos esteve reunido uma úni-

ções sindicais.

ca vez para análise das contas e elaboração do seu parecer.

Seminário sobre e-Social realizado na sede do Sistema Ocepar, no dia 21 de agosto, com cerca de 80 participantes
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32
AÇÕES DE REPRESENTAÇÃO

AÇÕES JUNTO AO MINISTÉRIO
DO TRABALHO E EMPREGO
Participação nos debates e reuniões com o superin-

CNCOOP

tendente Regional do Trabalho frente aos temas relati-

A Fecoopar apoiou a CNCoop nas ações de capacita-

vos ao desemprego.

ção dos técnicos dos sindicatos e federações, ministran-

AÇÕES JUNTO AO MINISTÉRIO
PÚBLICO DO TRABALHO DO PARANÁ

do treinamentos relacionados ao registro sindical.
A Federação esteve presente também em reuniões para
discussão e análise das minutas da Convenção Coletiva de

Acompanhou as ações do Ministério Público do Tra-

Trabalho nacional para todos os ramos. Participou, ainda, das

balho que demandam o envolvimento administrativo

reuniões da Diretoria e do Conselho Fiscal da Confederação.

e/ou judicial das cooperativas, sejam nas publicações
sobre trabalho rural, nos programas de apoio para ex-

PARTICIPAÇÕES EM COLEGIADOS

tinção do trabalho escravo, nas ações envolvendo as

A Fecoopar participou de diversas reuniões temá-

fiscalizações concernentes às normas de saúde e se-

ticas, políticas e jurídicas com as demais federações

gurança do trabalho ou, ainda, nas ações judiciais en-

patronais paranaenses, a fim de discutir e propor so-

volvendo as interpretações de cláusulas apresentadas

luções e atos necessários para defesa e melhoria do

em acordos/convenções coletivas ou, eventualmente,

relacionamento com os trabalhadores e instituições

em processos judiciais que as cooperativas deman-

públicas.

dem como partes.

Reunião do Conselho Fiscal
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NEGOCIAÇÕES SALARIAIS

Junto ao Ministério Público do Trabalho, foi preservado o piso salarial, desvinculando o piso regional além
da preservação da instrumentação coletiva de trabalho,
impedindo assim a renegociação.

RAMO CRÉDITO

Encerramento de quadriênio com participação na

A Fecoopar auxiliou as cooperativas filiadas com

redução de estoques de processos de 4.000 para 827,

consultoria trabalhista e sindical, participação, interven-

dando eficiência da gestão pública.

ção e apresentação jurídica e sindical em reunião de Di-

Nas negociações salariais, foram realizadas as corre-

retoria, bem como nas reuniões de negociação salarial

ções pela inflação do período.

e formatação de Acordos Coletivos, banco de horas e

Ganho real somente verificado no Oeste, para estra-

Programa de participação de resultados.

tégias de negociação sindical com intervenções admi-

A Fecoopar também atuou em processo contencio-

nistrativas e judiciais na Vara do Trabalho e Ministério

so junto ao Tribunal Superior do Trabalho, revertendo e

Público do Trabalho, em conjunto com o Sincoopar

resguardando a representatividade sindical da catego-

Oeste, para destravar processo de negociação sindical e

ria econômica cooperativista do ramo crédito.

contingenciamento de movimento paredista com ganho de manutenção de produção (não paralisação ou

RAMO SAÚDE

greve). Permanência de data-base em junho.

No ramo saúde, a Federação atuou nas reuniões de

Ainda nesta linha, foi garantido o piso salarial nacional

intermediações para reajuste no Termo Aditivo da Con-

à aprendizagem, impedindo reflexos em chão de fábrica.

venção Coletiva de Trabalho, banco de horas e jornadas

Trabalho com o Sescoop/PR alinhando estratégias sindi-

especiais e relatórios para o presidente do sindicato.

cais frente aos programas executados, além da preserva-

Não obstante, teve participação nas reuniões com o

ção de pisos salariais convencionados desvinculados de

sindicato que obteve seu registro representativo dos tra-

salário mínimo estadual e pisos profissionais (engenhei-

balhadores em cooperativas de saúde, apoiando as nego-

ro) – Ampliação do entendimento MPT Londrina.

ciações coletivas, confecção e transmissão de instrumen-

Dedicou-se também para a preservação do banco de

tos coletivos de trabalho além de mediações na SRTE.

horas em todas as regiões, exceto Centro-Sul, onde ine-

As reuniões supracitadas foram realizadas através de

xiste a contribuição assistencial em contrapartida e tur-

videoconferência, e-mails e deslocamento pessoal.

nos flexíveis e rotativos, para trabalho em tempo de safra.

RAMO AGROPECUÁRIO

RAMO TRANSPORTE

Como exposto anteriormente, o ramo agropecuário é

Atuação na negociação com agilidade na logística e

composto de cinco sindicatos de base, onde a Fecoopar

reajustes de salários, com assinatura da Convenção Co-

coordenou as negociações coletivas de quatro de seus sin-

letiva de Trabalho.

dicatos filiados, acompanhou e subsidiou a negociação de

DEMAIS RAMOS

outro com visitas, reuniões e debates técnicos e jurídicos.
A Federação planejou, juntamente com uma de suas

A Fecoopar atuou no ramo de infraestrutura com

filiadas, a mutação sindical para o ramo cooperativista

auxilio na aproximação com sindicato laboral, destra-

de empresa, alterando seu contrato social para coope-

vando as negociações bem como auxilio na realização

rativa.

de Acordos Coletivos de Trabalho.

Atuou também na ampliação de prazos para defe-

Ainda neste ramo, houve auxilio aos advogados em

sa junto à SRTE no tangente à fiscalização deste órgão,

defesa tributária. Dedicou-se também à defesa de re-

além das defesas contra sindicatos ligados ao comércio.

presentatividade da Ocepar junto aos demais ramos.
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34
AÇÕES DE CAPACITAÇÃO
CURSOS
Foram realizados vários cursos de atualização e capacitação com a coordenação da Fecoopar. Dentre
eles, destacam-se o Treinamento Sindical, com o apoio
da CNCoop e ministrado para todo o Brasil, curso para
capacitação de fonoaudiólogas e motoristas para as cooperativas, além dos treinamentos de NR12, para a formação de multiplicadores de ideias, valores e práticas

Reunião na Confederação Nacional da Indústria, em Brasília

baseados nos princípio de segurança.

acompanhou e promoveu estudos e debates na área de
segurança do trabalho visando à sensibilização sobre a
preservação da vida e saúde do trabalhador nas cooperativas filiadas, com o objetivo de um diálogo participativo entre os responsáveis pela segurança do trabalhador, propondo práticas específicas e inter-relação entre
as cooperativas, com a realização de eventos, palestras
e seminários.

TRABALHO COM OS
FRIGORÍFICOS DAS COOPERATIVAS
A Fecoopar realizou visita em frigorífico de coope-

Treinamento sobre a nova Lei dos Motoristas, em Curitiba

rativa, observando os métodos e formas de fabricação

NORMAS REGULAMENTADORAS - NRS

in loco para subsídio em discussões com órgãos gover-

Houve aproximação com o Sesi para a formatação

namentais e Associação Brasileira de Proteína Animal,

de uma proposta de sugestão e modificação da NR12

bem como participou de discussões junto ao jurídico

e NR36, buscando alinhamento em fiscalizações do Mi-

das cooperativas.

nistério Público do Trabalho.
Representantes da Fecoopar participaram da Câmara de Sustentabilidade e Relações Laborais, com encontros mensais em São Paulo, para debater a aplicação e
formas de fiscalização dos órgãos governamentais em
todo Brasil além de treinamentos e palestras junto à CNI
e apoio das cooperativas em processo de fiscalização
no sentido de debater defesas e se assessorar juntos aos
órgãos, para protocolo de manifestações no processo
administrativo.
Ainda, a Fecoopar, junto com o Sincoopar Oeste,

Reunião na Associação Brasileira de Proteína Animal, em Brasília
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35
ASSESSORIAS
AOS SINDICATOS
E COOPERATIVAS

Acordos Coletivos de Trabalho e registros no Sistema
Mediador. Prestou 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 cooperativas.
A Fecoopar realizou, em 2015, 1.056 operações de

A Fecoopar auxiliou os sindicatos filiados nas ne-

recadastramento de associados das cooperativas de

gociações e elaboração das Convenções Coletivas de

transporte no Registro Nacional de Transportadores Ro-

Trabalho e também as cooperativas na estruturação de

doviários de Cargas - RNTRC.
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36
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 (EM REAIS)

ATIVO
CIRCULANTE
Caixa e Equivalente de Caixa
Caixa
Bancos conta movimento
Direitos Realizáveis
Créditos de terceiros
Ativo Financeiro
Aplicações financeiras
NÃO CIRCULANTE
Imobilizado
Equipamentos de informática
Veículos
(-) Depreciação acumulada
Intangível
Direitos de uso de Softwares
Marcas e Patentes
(-) Amortização Acumulada
ATIVO TOTAL

2015

NOTA 4

NOTA 5

PASSIVO
CIRCULANTE
Contas a pagar
Obrigações sociais
Consignações a recolher
Provisão de pessoal e encargos

NOTA 6

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Patrimônio social
Superavit do exercício
PASSIVO TOTAL

2014

1.612.941,62 1.331.898,40
2.362,56
1.402,73
1.904,85
1.084,70
457,71
318,03
7.590,84
3.744,97
7.590,84
3.744,97
1.602.988,22 1.326.750,70
1.602.988,22 1.326.750,70
61.072,67
54.123,67
23.660,66
50.525,00
(20.061,99)
6.949,00
16.830,00
6.388,00
(16.269,00)
1.674.014,29

23.027,59
12.712,59
23.660,66
37.066,03
(48.014,10)
10.315,00
16.830,00
6.388,00
(12.903,00)
1.354.925,99

2015

2014

161.022,85
3.779,18
17.215,01
14.038,87
125.989,70

57.849,57
2.805,21
12.053,09
8.252,79
34.738,48

1.512.991,44 1.297.076,42
1.297.076,42 1.007.689,06
289.387,36
215.915,02
1.674.014,29 1.354.925,99
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DEMONSTRAÇÃO DE SUPERAVIT OU DEFICIT (EM REAIS)
2015

2014

891.279,65
292.852,42
7.427,23
591.000,00

781.667,51
245.784,85
5.932,66
529.950,00

DESPESAS
Pessoal e encargos
Gastos gerais
Gastos convênios
Viagens
Manutenção de bens
Impostos e taxas
Depreciação de bens

873.194,45
692.060,12
53.278,10
36.542,72
68.091,18
3.712,07
7.030,34
12.479,92

612.905,89
502.543,81
33.480,36
32.185,65
31.149,52
1.191,00
5.291,24
7.064,31

RESULTADO OPERACIONAL

18.085,20

168.761,62

OUTRAS RECEITAS/DESPESAS
Receita com venda de bens

20.000,00
20.000,00

0,00
0,00

RESULTADO ANTES DO FINANCEIRO

38.085,20

168.761,62

RESULTADO FINANCEIRO
Receitas financeiras
Despesas financeiras

177.829,82
178.130,92
(301,10)

120.625,74
120.887,97
(262,23)

SUPERAVIT DO EXERCÍCIO

215.915,02

289.387,36

RECEITAS
Contribuição sindical
Receitas de manutenção
Convênios

NOTA 8

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DOS BENS DO ATIVO
SALDO INICIAL
31.12.2014

INCLUSÕES

BAIXAS

SALDO FINAL
31.12.2015

IMOBILIZADO
Equipamentos de informática
Veículos
(-) Depreciação acumulada

12.712,59
23.660,66
37.066,03
(48.014,10)

87.591,03
50.525,00
37.066,03

(46.179,95)
(37.066,03)
(9.113,92)

54.123,67
23.660,66
50.525,00
(20.061,99)

INTANGÍVEL
Bens intangíveis
Marcas e patentes
(-) Amortização acumulada
TOTAL

10.315,00
16.830,00
6.388,00
(12.903,00)
23.027,59

87.591,03

(3.366,00)
(3.366,00)
(49.545,95)

6.949,00
16.830,00
6.388,00
(16.269,00)
61.072,67

GRUPO
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DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA
(EM REAIS)
ATIVIDADES
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
Recebimentos
Pagamentos a fornecedores e empregados
Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operacionais
			
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO
Compra de ativo imobilizado
Recebido pela venda de imobilizado
Dividendos recebidos

2015

2014

1.068.808,37
(757.240,15)
311.568,22

901.768,79
(602.569,56)
299.199,23

(50.525,00)
20.000,00
-

(9.112,99)
-

(30.525,00)

(9.112,99)

Caixa líquido usado nas atividades de investimento
				
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
Caixa e equivalentes de caixa ao início do período

-

-

281.043,22
1.331.898,40

290.086,24
1.041.812,16

Caixa e equivalentes de caixa ao fim do período

1.612.941,62

1.331.898,40

Variação das contas caixa/bancos/equivalentes

281.043,22

290.086,24

NOTAS EXPLICATIVAS
SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES
CONTÁBEIS DE 31/12/2015

NOTA 02 – ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO
DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
As demonstrações contábeis da Fecoopar levantadas em 31 de dezembro de 2015 comparativas com

NOTA 01 – CONTEXTO OPERACIONAL

2014 estão de acordo com as práticas contábeis ado-

A Federação e Organização das Cooperativas do

tadas no Brasil, emitidos pelo Conselho Federal de

Estado do Paraná - Fecoopar, entidade sindical de grau

Contabilidade – CFC, om observância também aos

superior, com base territorial no Estado do Paraná, so-

pronunciamentos contábeis em vigor e legislação

ciedade simples, sem fins lucrativos, constituída em

aplicável.

30/12/2003 e filiada à CNCOOP – Confederação Nacio-

NOTA 03 – PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

nal das Cooperativas Brasileiras, tem como objeto social
representar os interesses gerais dos sindicatos patronais

As Demonstrações Contábeis estão de acordo com

das cooperativas, respectivas categorias e seus filiados,

os Princípios de Contabilidade, obedecidas às disposi-

no judiciário em sua base territorial.

ções das Normas Brasileiras de Contabilidade e vislum-
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brando as alterações promovidas na Lei nº 6.404/76,

lizado estão computadas aos bens adquiridos. Os bens

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

tangíveis e intangíveis não estão registrados por um valor

Resolução CFC - Conselho Federal de Contabilidade nº

maior que o da sua realização, seja pela venda ou pelo

838/99 que aprovou a NBC T 10.18 - Entidades Sindicais

uso, o valor atual dos Ativos relevantes imobilizados e in-

e Associações de Classe.

tangíveis possuem evidências de seu valor recuperável.

a) Regimes de escrituração

e) Receitas de contribuições, convênios e manutenção

As receitas são reconhecidas no resultado quando

Provenientes da Contribuição Sindical Patronal dos

do efetivo recebimento, e as despesas são reconhecidas

vários ramos do cooperativismo paranaense, e ressar-

pelo regime de competência.

cimentos de custeios dos Sindicatos Regionais das Co-

b) Estimativas contábeis

operativas do Estado do Paraná. Conta com o aporte

São reconhecidas na contabilidade quando da sua

de rendimentos oriundos de ganhos em aplicações no
mercado financeiro e outras receitas com taxas e recu-

realização, do recebimento e/ou pagamento.
c) Aplicações financeiras

perações de despesas.

São registradas pelo montante dos investimentos
acrescidos dos rendimentos proporcionais líquidos au-

NOTA 04 – DIREITOS REALIZÁVEIS

feridos até a data do balanço.

Registram-se em Direitos Realizáveis os adiantamen-

d) Depreciação e amortização

tos concedidos aos funcionários e despesas de exercí-

A depreciação ou amortização dos bens do Imobi-

cio seguinte.

DIREITOS REALIZÁVEIS

2015

2014

Adiantamentos a funcionários (férias)
Despesas de Exercício Seguinte
Total

6.807,95
782,89
7.590,84

3.744,97
0,00
3.744,97

NOTA 05 – IMOBILIZADO, INTANGÍVEL

GRUPO
Imobilizado
Equipamentos de informática
Veículos
(-) Depreciação acumulada
Intangível
Bens intangíveis
(-) Amortização acumulada
Marcas e patentes

TOTAL

SALDO INICIAL
31.12.2014

INCLUSÕES

BAIXAS

(EM REAIS)
SALDO FINAL
31.12.2015

12.712,59
23.660,66
37.066,03
(48.014,10)
10.315,00
16.830,00
(12.903,00)
6.388,00
23.027,59

87.591,03
50.525,00
37.066,03
87.591,03

(46.179,95)
(37.066,03)
(9.113,92)
(3.366,00)
(3.366,00)
(49.545,95)

54.123,67
23.660,66
50.525,00
(20.061,99)
6.949,00
16.830,00
(16.269,00)
6.388,00
61.072,67
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NOTA 06 – CONTAS A PAGAR

cos de incêndio, colisão e roubo, danos materiais e cor-

O grupo contas a pagar é composta por R$ 3.779,18

porais, assegurado pelo valor de mercado.

à recolher em janeiro de 2016: em favor da Ocepar no
valor de R$ 2.995,98 referente a despesas operacionais

NOTA 10 – EVENTOS SUBSEQUENTES

realizadas em dezembro de 2015, e a mensalidade do

Em 31 de dezembro de 2015 até a data de realiza-

programa de software de gestão Sindical no valor de R$

ção da auditoria, não ocorreram quaisquer eventos que

824,42 relativo ao mês de dezembro.

pudessem alterar de forma significativa a situação patrimonial, econômica e financeira nas demonstrações

NOTA 07 – CONTINGÊNCIAS PASSIVAS

contábeis apresentadas.

Até a data deste balanço não há contra a entidade
contingências passivas de natureza fiscal, tributária ou
Curitiba, 31 de dezembro de 2015.

trabalhista a serem registradas.

NOTA 08 – RECEITA DE CONVÊNIOS
João Paulo Koslovski

O grupo receita com convênio é o composto por

Presidente

R$ 591.000,00, referente a valores recebidos dos Sindicatos patronais filiados a Fecoopar durante o exercício

Nelson Costa

de 2015.

Superintendente

NOTA 09 – SEGURO CONTRATADO
Carlos Roberto Gonçalves

A entidade é detentora de contrato de seguros que

Contador- CRC PR 046641/O-3

abrange o veículo da frota com cobertura contra os ris-
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RELATÓRIO DOS AUDITORES
INDEPENDENTES SOBRE AS
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

cutada com o objetivo de obter segurança razoável de
que as demonstrações contábeis estão livres de distorções relevantes.
Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de evidência a respeito

Ilmos. Srs.

dos valores e divulgações apresentados nas demonstra-

Membros da Diretoria e Conselho Fiscal da

ções contábeis. Os procedimentos selecionados depen-

Federação e Organização das Cooperativas

dem do julgamento do auditor, incluindo a avaliação

do Estado do Paraná – FECOOPAR

dos riscos de distorção relevante nas demonstrações

Curitiba - PR

contábeis, independentemente se causada por fraude
ou erro. Nessa avaliação de riscos, o auditor considera os

Examinamos as demonstrações contábeis da Fe-

controles internos relevantes para a elaboração e ade-

deração e Organização das Cooperativas do Es-

quada apresentação das demonstrações contábeis da

tado do Paraná – FECOOPAR que compreendem o

Federação e Organização das Cooperativas do Estado

balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2015 e as

do Paraná - FECOOPAR para planejar procedimentos de

respectivas demonstrações do superávit ou déficit, das

auditoria que são apropriados nas circunstâncias, mas

mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa

não para fins de expressar uma opinião sobre a eficácia

para o exercício findo naquela data, assim como o re-

desses controles internos da Entidade. Uma auditoria

sumo das principais práticas contábeis e demais notas

inclui, também, a avaliação da adequação das práticas

explicativas.

contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas

Responsabilidade da administração sobre as

contábeis feitas pela administração, bem como a ava-

demonstrações contábeis

liação da apresentação das demonstrações contábeis
tomadas em conjunto.

A administração da FECOOPAR é responsável pela
elaboração e adequada apresentação dessas demons-

Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é

trações contábeis de acordo com as práticas contábeis

suficiente e apropriada para fundamentar nossa opi-

adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela

nião.
Opinião

determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção

Em nossa opinião, as demonstrações contábeis aci-

relevante, independentemente se causada por fraude

ma referidas apresentam adequadamente, em todos os

ou erro.

aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira
da Federação e Organização das Cooperativas do

Responsabilidade dos auditores independentes
Nossa responsabilidade é a de expressar uma opi-

Estado do Paraná – FECOOPAR em 31 de dezembro

nião sobre essas demonstrações contábeis com base

de 2015, o desempenho de suas operações e os seus

em nossa auditoria, conduzida de acordo com as nor-

fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, de

mas brasileiras e internacionais de auditoria. Essas nor-

acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

mas requerem o cumprimento de exigências éticas
pelos auditores e que a auditoria seja planejada e exe-

Cascavel (PR), 29 de janeiro de 2.016.
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PARECER DO CONSELHO FISCAL

realizadas; opinam favoravelmente pela aprovação das
contas desse exercício pela Assembleia Geral Ordinária
e da proposta orçamentária para 2016.

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

Curitiba, 16 de fevereiro de 2016.

conjunto com as Notas Explicativas, Demonstração de
Fluxo de Caixa, Demonstração de Superávit ou Déficit,
e Demonstração das Mutações do Patrimônio Social do
exercício findo em 31 de dezembro de 2015, as contas

Jorge Hashimoto

da diretoria e a proposta orçamentária de receitas e

Jacir Scalvi

despesas para 2016, considerando também as reuniões

Dorival Bartzike
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ORÇAMENTO PARA 2016
RECEITAS
Contribuição Sindical
Convênios com Sindicatos
Receitas financeiras
Recuperação de despesas
TOTAL

VALOR R$
330.000
630.000
229.000
8.000
1.197.000

DESPESAS
Pessoal e encargos
Serviços de terceiros
Viagens
Gastos Gerais
Impostos e taxas
Manutenção software
Manutenção de bens
TOTAL

VALOR R$
770.000
40.000
74.000
58.000
8.000
17.000
5.000
972.000

SUPERAVIT DO EXERCÍCIO

225.000

INVESTIMENTOS
ITENS
Equipamentos de informática
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Encontro dos colaborados do Sistema Ocepar

40
RECURSOS HUMANOS

monitoradas e desenvolvidas com registro nos sistemas
corporativos, que minimizam os riscos de ocorrência de
erros, garantindo assim, a transparência da gestão.

MODELO DE GESTÃO

PLANO ANUAL DE
METAS DE ATIVIDADES

O Sistema Ocepar vem organizando, ao longo dos
anos, uma série de ações com o objetivo de melhorar
o desenvolvimento das potencialidades das pessoas,

O processo de planejamento das atividades do Sis-

buscando a valorização profissional, a premiação pelos

tema Ocepar tem início nos Encontros de Núcleos Co-

resultados alcançados, a ampliação do programa de edu-

operativos, realizados no final do ano anterior, ocasião

cação cooperativa, investindo na melhoria do clima orga-

em que as lideranças discutem e definem as diretrizes

nizacional e assegurando aos colaboradores o acesso a

básicas para o período seguinte. As propostas são ava-

benefícios econômicos, de saúde e de formação.

liadas pela equipe técnica e adequadas ao orçamento

Há um conjunto de normas internas que orientam a

disponível, submetidas à apreciação dos diretores e

gestão de pessoas, como a utilização de equipamentos

conselheiros e levadas para validação pela Assembleia

de informática e de veículos, banco de horas, apoio à

Geral Ordinária.

formação profissional, requisições de passagens, pres-

O Plano de Atividades aprovado pela Assembleia Ge-

tação de contas de viagens, ética profissional, dentre

ral é transformado em metas gerais e individuais, dando

outras. Essas regras possibilitam que o colaborador

origem ao Plano de Metas, que estabelece as ações a

concentre seus esforços na atividade fim, fortalecendo

serem atingidas pelas entidades e por colaborador.

o processo de gestão de pessoas e indicando horizon-

O plano sofre ajustes e adequações duas vezes por

tes para investimentos na melhoria da qualidade do

ano, objetivando adequar novas demandas das coope-

trabalho.

rativas, tendo em vista a necessidade de observar a evo-

Dispõe de planejamento anual de trabalho, onde cons-

lução da conjuntura econômica do país e os planos de

tam as metas a serem atingidas para cada área e colabora-

desenvolvimento das cooperativas, que são aprovados

dor. Como forma de medir os resultados, as atividades são

em suas assembleias gerais.
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AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO

PREVENÇÃO DE ACIDENTES

A avaliação do desempenho dos colaboradores,

Em 2015, foi implantada a Comissão Interna de

com o propósito de acompanhar e validar a realiza-

Prevençao de Acidentes (Cipa), devidamente regula-

ção das atividades constantes no Plano de Metas, é

mentada internamente, e os seus membros realiza-

realizada inicialmente pelo gerente ou coordenador

rão os treinamentos demandados, de acordo com as

da área e, na sequência, por uma comissão interna,

normas.

que analisa o cumprimento meta a meta e avalia os

Há também uma equipe que acompanha as con-

índices individuais e globais alcançados pelos cola-

dições da frota de veículos, fazendo a checagem na

boradores.

saída e retorno dos automóveis, evitando expor os co-

Essa forma de avaliação é transparente e tem

laboradores a qualquer risco de acidente decorrente

se mostrado como uma importante ferramenta de

de falha mecânica.

acompanhamento da execução das ações estabelecidas e de estímulo aos colaboradores, que passa-

CLIMA ORGANIZACIONAL

ram a ter uma diretriz definida e uma possibilidade

O Sistema Ocepar mantém um sistema de avaliação

de receberem feedback e premiação pelo trabalho

periódica dos pontos críticos e estabelece cronogramas

realizado.

de ações envolvendo todos os colaboradores na construção de um ambiente de trabalho produtivo, seguro e

PLANO DE DESENVOLVIMENTO
INDIVIDUAL

saudável, propiciando a eles melhoria da gestão individual e coletiva e de qualidade de vida.

O programa visa aperfeiçoar os conhecimentos dos
colaboradores em novas ferramentas e metodologias

ASSOCIAÇÃO DOS COLABORADORES

que lhes possibilitem qualificar os serviços prestados às

Os colaboradores estão organizados em uma as-

cooperativas.

sociação, que é responsável pela promoção de ações

Mediante às diretrizes e ao Plano de Metas fixado,

sociais, eventos recreativos, campanhas de mobilização

cada funcionário apresenta sua demanda por capacita-

para ajuda a entidades e escolas. Denominada Associa-

ção, que é examinada pelos gerentes, coordenadores e

ção dos Funcionários do Sistema Ocepar (Afoca), tam-

pelo superintendente, que avaliam as demandas com

bém tem finalidade de propiciar a prática da coopera-

a real necessidade da função e disponibilidade de or-

ção por parte dos colaboradores, funcionando como se

çamento. A realização dos treinamentos programados

fosse uma cooperativa.

pelo funcionário integra seu plano de desenvolvimento
profissional e é considerada para efeito da participação

AÇÕES DE RESPONSABILIDADE SOCIAL

no prêmio anual. Cada colaborador participou, em mé-

Em 2015, uma série de atividades foram realizadas,

dia, de 48 horas de treinamento no ano.

dentre elas, apoio à Ossa – Obra Social Santo Aníbal,

Em 2015, foram contemplados oito cursos de mes-

entidade que atende crianças e adolescentes em situ-

trado, um de doutorado, 72 cursos de curta e média du-

ação de risco, da Vila União Ferroviária, na periferia de

ração e 13 pós-graduações.

Curitiba, que recebeu quase 750 quilos de alimentos,

O benefício oferecidos aos empregados como in-

arrecadados e entregues durante as atividades do Dia

centivos à formação profissional corresponde a 65% do

C, e mais atendimento a 180 pedidos de cartinhas de

valor curso.

crianças para a campanha de Natal.
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41
PLANO DE AÇÃO PARA 2016

Propor medidas para que a Adapar aperfeiçoe seu
sistema de fiscalização e realizar reuniões periódicas
para facilitar os entendimentos.
Participar do Conselho de Desenvolvimento Econô-

OCEPAR
I – AÇÕES JUNTO AO PODER PÚBLICO

mico e Social do Paraná, do Conselho de Contribuintes

Legislativo Federal

Agricultura Familiar.

e Recursos Fiscais do Paraná e do Conselho Estadual de
Apresentar proposta para regulamentação da Lei Es-

Atuar em conjunto com a OCB para a aprovação dos

tadual do Cooperativismo.

projetos de lei relativos ao ato cooperativo e incidência

Sugerir medidas para o aperfeiçoamento da legisla-

de Imposto de Renda sobre as aplicações financeiras,

ção tributária do ICMS e devolução dos créditos.

além de monitorar o andamento do projeto da nova lei

Atuar junto ao Judiciário para que as cooperativas

geral das sociedades cooperativas.

de crédito possam operar com os entes públicos.

Apoiar a OCB na análise de medidas provisórias e
projetos de lei de interesse do cooperativismo, ofere-

Acompanhar e propor sugestões para implemen-

cendo propostas de emendas aos parlamentares e di-

tação do Programa de Regularização Ambiental do

vulgar para as cooperativas os projetos de lei de seu

Paraná.
Atuar junto à Secretaria do Meio Ambiente e IAP para

interesse que estão em tramitação.

agilizar e simplificar a liberação das licenças ambientais

Em sintonia com a OCB, assessorar os parlamentares

de atividades das cooperativas e de cooperados.

do Paraná, que compõem a Frencoop, e realizar seminá-

Apresentar ao governador o PRC 100, solicitando

rio com os parlamentares e dirigentes cooperativistas.

apoio para as ações que requeiram ajuda do estado.

Realizar um encontro com os parlamentares integrantes da Frencoop e repassar para as cooperativas

Legislativo Estadual

informações sobre suas atuações.

Mapear e identificar matérias de interesse na AssemExecutivo Federal

bleia Legislativa do Paraná para acompanhar e assesso-

Ampliar a discussão de políticas públicas aplicáveis

rar os parlamentares em assuntos que afetem direta ou
indiretamente as cooperativas.

aos diversos ramos do cooperativismo e propor progra-

Editar informe sobre os projetos de lei e medidas

mas de apoio às cooperativas nas áreas de investimen-

provisórias em trâmite no Congresso Nacional e proje-

to, crédito, seguro rural e infraestrutura.

tos de lei da Assembleia Legislativa do Paraná.

Trabalhar pela criação do Prodecoop Saúde.

Realizar encontro com os parlamentares e dirigentes

Pleitear ao Ministério da Agricultura medidas para

cooperativistas.

agilizar o registro de agrotóxicos e a revisão do Progra-

Acompanhar as ações da Assembleia Legislativa.

ma de Certificação de Armazéns.
Propor a criação de um programa de financiamento

II – AÇÕES EM DEFESA DO
DESENVOLVIMENTO DAS COOPERATIVAS

para geração de energia (eólica, hidráulica, solar e de
biomassa) para as cooperativas e cooperados.
Propor ao Banco Central medidas para o aperfeiçoa-

No âmbito do cooperativismo brasileiro

mento ainda maior das cooperativas de crédito.

Participar de ações da diretoria da OCB, Sescoop,
Executivo Estadual

CNCoop e dos Conselhos Especializados.
Dar continuidade na implantação do Plano Estraté-

Sugerir medidas objetivando a melhoria da infraes-

gico 2025 aprovado pelo Sistema OCB.

trutura - rodovias, ferrovias, energia, aeroportos e portos.
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Realizar um MBA específico para presidentes.

Participar de eventos para dirigentes e executivos do

Promover viagens internacionais para conhecer no-

Sistema OCB.

vos modelos de cooperativas.

Assessorar a OCB com estudos e propostas visando
aperfeiçoar ações junto ao Executivo, Legislativo e Ju-

Apoiar a participação de presidentes no Fórum HSM.

diciário.

Realizar Fórum dos Presidentes específico para cooperativas agropecuárias.

No âmbito do cooperativismo paranaense
Ações nas áreas fiscal e tributária

Implementar as ações previstas no programa PRC

Participar do Conselho de Contribuintes e Recursos

100 e assessorar as cooperativas na estruturação de

Fiscais do Paraná.

seus planos estratégicos.

Realizar estudos e elaborar documentos sobre tribu-

Realizar o Encontro Estadual de Cooperativistas.

tação, bem como análises, e propor alterações em me-

Difundir modelos de intercooperação entre coope-

didas provisórias e projetos de lei.

rativas.

Assessorar as cooperativas na defesa de processos

Desenvolver ações de divulgação do cooperativis-

administrativos e fiscais junto à Secretaria da Fazenda

mo em conjunto com as cooperativas.
Participar do Show Rural e da Expo Brasil – Paraguai.

do Paraná e em registros de documentos na Junta Co-

Recepcionar delegações nacionais e internacionais

mercial do Paraná.

em visita ao Sistema Ocepar e cooperativas.

III – AÇÕES NAS ÁREAS TÉCNICAS

Apoiar as cooperativas para adequação aos preceitos do Manual de Governança da OCB.

Técnica e econômica

Realizar um congresso para discutir as principais diretrizes do cooperativismo paranaense.

Assessorar as cooperativas nas áreas técnica, econô-

Criar um grupo de especialistas para estudar as ten-

mica, de mercado e meio ambiente.

dências e inovações visando dar apoio às cooperativas.

Fazer a representação técnico-institucional em
eventos, fóruns e reuniões.

Junto às entidades representativas

Realizar os Fóruns do Meio Ambiente, Agronômico,

Participar do Grupo das Federações (G 7), do Fórum

de Mercado, Pecuária, de Varejo, de Qualidade, de Pes-

Permanente Futuro 10 Paraná e do Conselho Delibera-

quisa, Florestal e de Inovação.

tivo do Sebrae.

Coordenar as ações técnicas para a implementação

Participar de Conselhos e Comissões de Ciência e

do PRC100.

Tecnologia, Senar/PR, Fundepec, Junta Comercial do

Formular propostas para o desenvolvimento do coo-

Paraná, Conselho de Consumidores da Copel, Iapar,

perativismo.

Adapar, CER/Proagro e Associação dos Produtores de

Analisar os custos de produção da agropecuária,

Sementes do Paraná.

propor alterações nos normativos de crédito rural e ela-

Ampliar a interação com as entidades do Sistema “S”,

borar proposições ao Plano Safra.

Sebrae e Federações.

Aperfeiçoar o programa de transferência de tecnologia - Treino e Visita.

Programa para Presidentes de Cooperativas

Apoiar os técnicos das cooperativas com vis-

Realizar dois Fóruns de Presidentes e dois Encontros

tas à regularização dos produtores ao Código

de Núcleos (oito eventos).

Florestal.

Promover um curso de formação com universidade

Realizar estudos técnicos sobre escoamento da pro-

internacional.

dução agropecuária.

115

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2015
PLANO DE AÇÃO 2016

Ampliar o trabalho desenvolvido com as coopera-

operativo no primeiro ano de funcionamento das novas

tivas e seguradoras sobre o desenvolvimento de um

cooperativas registradas.

mercado de seguro rural.

Participar de colegiados, fóruns e eventos técnicos

Fortalecer o Fórum Técnico de Pesquisa, reunindo as

relacionados ao cooperativismo.

Fundações ABC e Fapa e cooperativas.

Elaborar estudos e dar apoio jurídico às cooperativas

Realizar missões de benchmarking internacional

na reforma de estatutos e demandas sobre a legislação
cooperativista.

com empresas e organizações, visando à identificação

Analisar e opinar sobre os pedidos de registro de co-

e implementação das melhores práticas globais em

operativas.

modelos de negócios, produção, gestão e desenvolvi-

Acompanhar o trâmite processual de ações judiciais

mento tecnológico.

de relevante interesse ao cooperativismo.

Apoiar as cooperativas na prospecção de mercados

Editar informe sobre os projetos de lei e medidas

e promover a aproximação com potenciais clientes in-

provisórias em trâmite no Congresso Nacional e proje-

ternacionais.

tos de lei na Assembleia Legislativa do Paraná.

Realizar parcerias internacionais com institutos de
ensino, pesquisa e tecnologia.

Administrativo

Estudar novas opções de produção de energia.

Apoiar a consecução dos objetivos de caráter orçaComunicação

mentário das áreas finalísticas.
Promover estudos para ampliação do prédio da

Realizar dois fóruns dos profissionais de comunicação.

sede da Ocepar.

Coordenar ações de marketing e divulgação do co-

Buscar novas participações em programas de incen-

operativismo.

tivos fiscais e reduções de custos.

Adquirir ferramenta para monitorar as principais mí-

Assessorar o Conselho Fiscal e a Diretoria e atender

dias sociais.

as determinações da auditoria externa.

Publicar 11 edições da Revista Paraná Cooperativo,

Manter atualizados os documentos de registro das

uma especial do Jovemcoop, e três da Técnico e Científico.

cooperativas do Paraná.

Publicar 251 edições do Informe Paraná Cooperativo.

Atender aos requisitos estabelecidos no convênio

Produzir matérias para programas de rádio.
Dinamizar o Portal Paraná Cooperativo.

de arrecadação da “Contribuição cooperativista” manti-

Promover o 12º Prêmio Ocepar de Jornalismo.

do entre a Ocepar e OCB.
Adequar–se às normas do e-Social do MTE.

Publicar o relatório de atividades e prestação de
contas de 2015.

SESCOOP/PR
I – AÇÕES DAS ÁREAS DE
DESENVOLVIMENTO HUMANO
E DESENVOLVIMENTO E AUTOGESTÃO

Publicar a revista Produtos e Serviços das Cooperativas Paranaenses (bilíngue).
Jurídica
Realizar dois fóruns jurídicos.

Programa de Desenvolvimento

Mapear e identificar matérias de interesse na Assembleia Legislativa do Paraná para acompanhar e assesso-

Humano e Promoção Social

rar os parlamentares em matérias que afetem direta ou

Realizar 7.000 eventos, com 96.000 horas, para um

indiretamente as cooperativas.

público de 160.000 pessoas.

Redigir textos técnico-jurídicos sobre o cooperativismo.

Avaliar a efetividade das ações do Sescoop/PR nas áreas

Assessorar e acompanhar as questões de Direito Co-

do Monitoramento, Formação Profissional e Promoção Social.
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Ampliar as ações de monitoramento com mais de
uma visita anual às cooperativas que participam de
projetos especiais e nos casos que se mostrarem necessários.
Ampliar os dados de conjuntura econômica para os
comparativos de desempenho, em especial por atividades de negócios.
Aperfeiçoar as visitas técnicas com informações
comparativas e indicadores complementares à análise.
Promover a troca de experiências e informações entre as cooperativas.
Implantar o Plano Estratégico de Desenvolvimento
Cooperativo (PEDC) nas pequenas cooperativas e naquelas sem recursos descentralizados.
Prestar assessoramento técnico para as pequenas
cooperativas na elaboração do PRC100.
Manter o registro de auditores independentes e fazer o acompanhamento da atuação das auditorias.
Promover a capacitação dos conselheiros fiscais,
contadores, das auditorias internas e profissionais de
finanças e prestar orientação contábil, tributária, consultoria e 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 concessão do registro.
Prestar orientações a grupos interessados em constituir cooperativas.
Dar continuidade ao aperfeiçoamento e implantação do PEDC em todas as cooperativas, fornecendo
suporte para sua manutenção.
Rever o processo de captação de informação para o
monitoramento, balanço social e PEDC, para que sejam
mais integradas e evitem a duplicidade na coleta.
Desenvolver metodologia em conjunto com o GDH
para avaliação da efetividade da aplicação dos recursos
do Sescoop/PR.

Realizar a 6ª turma do Programa Internacional de
Formação de Executivos e Líderes Cooperativistas, um
curso com universidade internacional e 15 turmas do
Programa de Formação e Certificação de Conselheiros,
bem como, desenvolver um programa de continuidade
para os Conselheiros Certificados.
Criar um Programa de Formação e Difusão do Cooperativismo, disponibilizado para a aplicação das cooperativas, e apoiar as semanas acadêmicas das instituições
de ensino superior, por meio da formatação de uma
palestra institucional.
Apoiar o curso de mestrado em Gestão de Cooperativas desenvolvido pela PUCPR.
Promover discussões sobre a metodologia de pesquisa salarial.
Aperfeiçoar o programa de capacitação dos agentes
de Desenvolvimento Humano.
Coordenar a execução dos programas Cooperjovem, Jovem Aprendiz Cooperativo, Jovemcoop, Elicoop
e Cooperjunior, reformatar as ações voltadas para a juventude cooperativista e intensificar as ações voltadas
para o público feminino.
Reformular o Programa Jovem Aprendiz Cooperativo, normatizando sua operacionalização, criando o manual da aprendizagem e o kit aluno, buscando, assim, a
padronização das turmas.
Desenvolver e difundir indicadores de bem-estar em ambiente organizacional (FIC), como forma de orientar ações e
investimentos na área de promoção social nas cooperativas.
Apoiar as cooperativas nas atividades do Dia C.
Implantar o Programa de Educação Financeira, em
parceria com o Sescoop Nacional e Banco Central.
Buscar alternativas para utilizar métodos de EAD em
treinamentos.
Desenvolver indicadores de RH e sociais para integrar o PEDC
como orientadores das ações de desenvolvimento humano.
Acompanhar as visitas técnicas juntamente com o
GDA apresentando cenários da área de treinamento e
de recursos humanos.
Implantar um sistema de controle de qualidade dos
eventos e instrutores.

I I – ASSESSORIAS E COORDENADORIAS
Administrativo

Programa de Desenvolvimento e Autogestão
Manter o processo de melhoria continua do Programa de Autogestão.

Prover recursos necessários de suporte para o cumprimento do Plano de Ação.
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Prestar assessoria ao Conselho Administrativo, ao

perativas e entidades parceiras com vistas a garantir a

Conselho Fiscal, gerências, assessorias e coordenadorias.

regularidade dos projetos e das parcerias.

Realizar as atividades finalísticas visando à consecução dos objetivos de caráter orçamentário.

Tecnologia da Informação

Adequar-se às normas do e-Social do MTE.

Concluir o Sistema de acompanhamento do plane-

Dar suporte para as auditorias internas e externas e

jamento e o de controle do banco de horas.

atender suas recomendações.

Aperfeiçoar o módulo de projeção de informações
econômicas e financeiras do Sistema de AutoGestão.

Planejamento

Reformular o módulo de controle de cadastro de

Implantar o sistema de planejamento, gerenciamen-

instrutores.

to e o de controle do banco de horas.

Concluir o desenvolvimento do software de pesqui-

Assessorar os gestores na estruturação, controle e

sa salarial.

avaliação do plano de metas das áreas.

Dar suporte na utilização de ferramentas de EAD.

Monitorar indicadores de desempenho, avaliando

Coordenar fóruns especializados para os profissio-

os resultados alcançados.

nais de TI.

Jurídica

FECOOPAR

Prestar assistência jurídica preventiva, através de

Participar da Comissão Tripartite do piso regional de

orientações e pareceres dirigidos à Diretoria, aos

salário, do Conselho Estadual do Trabalho do Paraná, e

Conselhos Administrativo e Fiscal do Sescoop/PR,

da Comissão de Segurança e Boas Práticas do Trabalho,

bem como aos comitês internos e externos, confor-

do Ministério do Trabalho e Emprego.
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 Regulamentadoras (NRs).
Estreitar contato com o Tribunal Regional do Trabalho
do Paraná e o Ministério Público do Trabalho no Paraná.
Coordenar as negociações sindicais diretas da Fecoopar.
Apoiar as negociações dos sindicatos filiados e as
ações dos sindicatos que compõem a Fecoopar.
Assessorar cooperativas na elaboração e registros de
Acordos Coletivos de Trabalho.
Defender e propor ações no contencioso, envolven-

me demanda.
Dar assessoria jurídica contenciosa, representando o
Sescoop/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 a viabilizar as atividades internas.
Atualizar os regulamentos, portarias e demais atos
jurídicos do Sescoop/PR.
Desenvolver estudos relativos à legislação aplicável
ao Sistema “S”.

do questões sindicais e trabalhistas.

Orientar juridicamente os procedimentos licitatórios

Atuar juridicamente em dissídios coletivos de trabalho.

realizados pelas áreas fins.

Dar continuidade na defesa junto ao STF sobre o re-

Auxiliar as atividades de gestão e execução de contratos.

gistro do Sincoopar Crédito.

Prestar assessoria jurídica ao Programa Jovem

Prestar suporte técnico às áreas de recursos huma-

Aprendiz Cooperativo, dando suporte técnico-jurídico

nos das cooperativas.

na interpretação das leis e atos normativos relacionados
às quotas de aprendizagem e aos contratos de trabalho

Assessorar as cooperativas quanto as adequações às

dos aprendizes e, desenvolver estudos jurídicos sobre

normas do e-Social, em demandas relacionadas aos Mi-

as quotas de aprendizagem.

nistérios Público do Trabalho, da Previdência, Trabalho e
Emprego, e em outras questões trabalhistas.

Dar apoio técnico na gestão de contratos relacionados aos programas de aprendizagem, orientando coo-

Implantar o sistema de pesquisa salarial.
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