
 

 

 

 

 

 

 

Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo 

Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo do Paraná  

 

 

 

 

 

 

 

RELATÓRIO DE GESTÃO 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CURITIBA/PR, MAIO/2016 



 

 
 

  Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo 

Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo do Paraná 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELATÓRIO DE GESTÃO – Exercício 2015 

 

 

 

 

 

 

 

Relatório de Gestão do exercício 2015 apresentado aos 

órgãos de controle interno e externo e à sociedade como 

prestação de contas anual a que esta Unidade Prestadora 

de Contas está obrigada, nos termos do parágrafo único do 

art.70, da Constituição Federal, elaborado de acordo com 

as disposições da IN TCU 63/2010, da DN TCU nº 

146/2015, Portaria TCU 321/2015, e das orientações da 

Controladoria Geral da União, Portaria CGU nº 133/2013. 

 

 

 

 

 

CURITIBA/PR, MAIO/2016 



  

3 

 

LISTA DE ABREVIAÇÕES E SIGLAS 

Abreviações e Siglas Descrição 

CGU Controladoria Geral da União 

DN Decisão Normativa 

IN Instrução Normativa 

TCU Tribunal de Contas da União 

GDA Gerência de Desenvolvimento e Autogestão 

GDH Gerência de Desenvolvimento Humano 

PR Paraná 

LOA Lei Orçamentária Anual 

OCB Organização das Cooperativas Brasileiras 

TI Tecnologia da Informação 

PROCOOPE Programa Integral de Apoio às Pequenas Cooperativas 

ACI Aliança Cooperativa Internacional 

SESCOOP Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo 

ITC Intercâmbio Cultural entre Cooperativas 

SIG Sistema Integrado de Gestão 

ERP Enterprise Resource Planning 

GAET Grupo de Estudos Tributário das Cooperativas Paranaenses 

PEDC Plano Estratégico de Desenvolvimento Cooperativo 

CPC Comitê de Pronunciamentos Contábeis 

ANTT Agência Nacional de Transportes Terrestres 

IMEMO Investimento médio por evento realizado em monitoramento 

PAINT Plano Anual de Atividades da Auditoria Interna 

RAINT Relatório Anual de Atividades da Auditoria Interna 

OCE Organização Estadual de Cooperativas  

SFC Secretaria Federal de Controle 

ANS Agência Nacional de Saúde 

CCT Comitê Contábil Tributário 

ERMO Eventos realizados em monitoramento 

CFC Conselho Federal de Contabilidade 

NBC T Norma Brasileira de Contabilidade Técnica 

OCEPAR Sindicato e Organização das Cooperativas do Estado do Paraná 

AFA Agricultores Federados Argentinos 

IASB International Accounting Standards Board  

 

 



  

4 

 

LISTA DE TABELAS 

 

Tabela 1: Números do cooperativismo no Estado do Paraná ..................................................................................... 15 
Tabela 2: Execução física e financeira dos Projetos/Atividades do Sescoop/PR para o exercício de 2015 ............... 33 
Tabela 3: Realizações financeiras por área de atuação ............................................................................................... 35 
Tabela 4: Execução orçamentária dos programas executados pelo Sescoop/PR – 2014 / 2015 ................................. 35 
Tabela 5: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade ........................................................................................ 37 
Tabela 6: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade ........................................................................................ 38 
Tabela 7: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade ........................................................................................ 38 
Tabela 8: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade ........................................................................................ 39 
Tabela 9: Quadro comparativo das ações de treinamento do Sescoop/PR. ................................................................ 39 
Tabela 10: Comparativo do número de reuniões, projetos analisados e aprovados pelo Comitê de Análise de 

Projetos. ...................................................................................................................................................................... 45 
Tabela 11: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade ...................................................................................... 56 
Tabela 12: Comparativo dos valores médios investidos em monitoramento por evento ........................................... 64 
Tabela 13: Comparativo do investimento total realizado em relação ao previsto em eventos de monitoramento ..... 65 
Tabela 14: Comparativo de eventos realizados em relação ao previstos em eventos de monitoramento ................... 65 
Tabela 15: Resultado do questionário dos resultados dos eventos de monitoramento ............................................... 66 
Tabela 16: Quadro resumo das metas físicas para 2015 ............................................................................................. 67 
Tabela 17: Quadro resumo das metas financeiras para 2015 ...................................................................................... 67 
Tabela 18: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade ...................................................................................... 68 
Tabela 19: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade ...................................................................................... 69 
Tabela 20: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade ...................................................................................... 70 
Tabela 21: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade ...................................................................................... 70 
Tabela 22: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade ...................................................................................... 71 
Tabela 23: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade ...................................................................................... 72 
Tabela 24: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade ...................................................................................... 73 
Tabela 25: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade ...................................................................................... 73 
Tabela 26: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade ...................................................................................... 74 
Tabela 27: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade ...................................................................................... 75 
Tabela 28: Evolução das receitas do Sescoop/PR ...................................................................................................... 76 
Tabela 29: Execução das receitas do Sescoop/PR – 2015 .......................................................................................... 77 
Tabela 30: Execução das despesas por modalidade de licitação, por natureza e por elementos de despesa do   

Sescoop/PR - 2014/2015 ............................................................................................................................................ 77 
Tabela 31: Evolução das despesas do Sescoop/PR ..................................................................................................... 78 
Tabela 32: Crescimento da receita realizada .............................................................................................................. 78 
Tabela 33: Índice de realização do orçamento ........................................................................................................... 79 
Tabela 34: Participação das despesas totais com pessoal no orçamento total realizado ............................................ 79 
Tabela 35: Índice de realização do orçamento da área meio ...................................................................................... 79 
Tabela 36: Índice de realização do orçamento da área finalística .............................................................................. 80 
Tabela 37: Participação da área finalística no total do orçamento realizado, exclusive pessoal e encargos .............. 80 
Tabela 38: Participação da área meio no total realizado ............................................................................................ 80 
Tabela 39: Participação do saldo de exercícios anteriores no orçamento ................................................................... 81 
Tabela 40: Evolução da estrutura de pessoal do Sescoop/PR, por faixa etária (2015) ............................................... 96 
Tabela 41:  Evolução da estrutura de pessoal do Sescoop/PR, por nível de escolaridade (2015) .............................. 96 
Tabela 42: Distribuição dos colaboradores, por cargo (2015) .................................................................................... 96 
Tabela 43: Distribuição dos colaboradores, por faixa salarial (2015) ........................................................................ 97 
Tabela 44: Movimentação do quadro de pessoal (2015) ............................................................................................ 97 
Tabela 45: Qualificação da força de trabalho (2015) ................................................................................................. 97 
Tabela 46: Despesas de pessoal .................................................................................................................................. 98 
Tabela 47: Despesas e evolução da estrutura de pessoal do Sescoop/PR ................................................................... 99 
Tabela 48: Investimentos em capacitação de pessoal, executados pelo Sescoop/PR ............................................... 100 
Tabela 49: Realização por elemento de despesas das ações de informática ............................................................. 103 

 



  

5 

 

LISTA DE QUADROS 

 

Quadro 1: Detalhamento do organograma funcional do Sescoop/PR ........................................................................ 16 
Quadro 2: Macroprocessos do Sescoop/PR distribuídos por área .............................................................................. 19 
Quadro 3: Cooperativas não visitadas ........................................................................................................................ 56 
Quadro 4: Relação das cooperativas constantes no Procoope .................................................................................... 62 
Quadro 5: Dirigentes e colegiados .............................................................................................................................. 84 
Quadro 6: Remuneração dos Conselhos de Administração e Fiscal - I ...................................................................... 87 
Quadro 7: Remuneração dos Conselhos de Administração e Fiscal - II..................................................................... 88 
Quadro 8: Remuneração dos Conselhos de Administração e Fiscal - III ................................................................... 89 
Quadro 9: Remuneração dos Conselhos de Administração e Fiscal - IV ................................................................... 89 
Quadro 10: Síntese da remuneração do superintendente ............................................................................................ 90 
Quadro 11: Composição da equipe nos últimos cinco anos ....................................................................................... 94 
Quadro 12: Força de trabalho da UPC ........................................................................................................................ 95 
Quadro 13: Distribuição da lotação efetiva ................................................................................................................ 95 
Quadro 14: Contratos na área de Tecnologia da Informação em 2015..................................................................... 105 

 

  



  

6 

 

LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1: Organograma funcional do Sescoop/PR ..................................................................................................... 15 
Figura 2: Macroprocessos do Sescoop/PR ................................................................................................................. 18 
Figura 3: Desafios a serem superados para alcance da visão de futuro do cooperativismo ....................................... 21 
Figura 4: Mapa estratégico Sescoop 2015-2020 ......................................................................................................... 23 

 

 

LISTA DE GRÁFICOS 

 

Gráfico 1: Percentual da aplicação dos recursos em formação profissional, conforme a natureza dos eventos ........ 43 
Gráfico 2: Percentual da aplicação dos recursos em promoção social, conforme a natureza dos eventos ................. 44 
Gráfico 3: Percentual da aplicação dos recursos para o público beneficiário em 2015. ............................................. 44 
Gráfico 4: Mede a evolução do número de eventos totais realizados pelo Sescoop/PR. ............................................ 47 
Gráfico 5: Mede a evolução do número de participações totais nos eventos realizados pelo Sescoop/PR. ............... 48 
Gráfico 6: Mede a evolução da carga horária total nos eventos realizados pelo Sescoop/PR. ................................... 48 
Gráfico 7: Mede a evolução dos investimentos realizados pelo Sescoop/PR em treinamentos. ................................ 49 
Gráfico 8: Investimento médio por participante (R$) - 2015 ..................................................................................... 49 
Gráfico 9: Investimento médio por evento, medido em reais (R$). ........................................................................... 50 
Gráfico 10: Investimento médio por hora (R$) - 2015 ............................................................................................... 50 
Gráfico 11: Média de horas/aula por evento - 2015. .................................................................................................. 51 
Gráfico 12: Média de participações por evento - 2015. .............................................................................................. 51 
Gráfico 13: Eventos previstos e realizados - 2015. .................................................................................................... 52 
Gráfico 14: Participações previstas e realizadas - 2015. ............................................................................................ 52 
Gráfico 15: Carga horária prevista e realizada em 2015. ........................................................................................... 53 
Gráfico 16: Investimentos previstos e realizados em 2015. ....................................................................................... 53 
Gráfico 17: Indicadores de satisfação dos clientes nos eventos de formação profissional ......................................... 54 
Gráfico 18: Indicadores de satisfação dos clientes nos eventos de promoção social ................................................. 55 
Gráfico 19: Perfil dos funcionários por gênero - 2015 ............................................................................................... 95 

  



  

7 

 

LISTA DE ANEXOS 

 

ANEXO I - Demonstrações Contábeis previstas pela Lei nº 4.320/64 e pela NBC 16.6 aprovada pela Resolução 

CFC nº 1.133/2008, ou ainda prevista na Lei nºº 6.404/76, incluindo as Notas Explicativas .................................. 108 
ANEXO II - Relatório da auditoria interna .............................................................................................................. 124 
ANEXO III - Relatório da auditoria independente sobre as Demonstrações Contábeis .......................................... 127 
 

 

 

  



  

8 

 

Sumário 

APRESENTAÇÃO ................................................................................................................................................... 10 

IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE....................................................................................................................... 13 

1.1. Finalidade e competências ........................................................................................................................... 13 

1.2. Normas e regulamentos de criação, alteração e funcionamento do Sescoop/PR .................................... 13 

1.3. Ambiente de atuação .................................................................................................................................... 14 

1.1. Organograma ................................................................................................................................................ 15 

1.2. Macroprocessos finalísticos.......................................................................................................................... 18 

CAPÍTULO 2: PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL E DESEMPENHOS ORÇAMENTÁRIO E 

OPERACIONAL ...................................................................................................................................................... 20 

2.1. Planejamento organizacional ....................................................................................................................... 20 

2.1.1. Descrição sintética dos objetivos do exercício da UPC .................................................................................... 24 

2.1.2. Estágio de implementação do planejamento estratégico .................................................................................. 24 

2.1.3. Vinculação dos planos da Unidade com as competências institucionais e outros planos ......................... 24 

2.2. Formas e instrumentos de monitoramento da execução e dos resultados dos planos ............................ 32 

2.3. Desempenho orçamentário .......................................................................................................................... 35 

2.3.1. Execução física e financeira dos programas e ações .............................................................................. 36 

2.3.2. Fatores intervenientes do desempenho orçamentário ....................................................................................... 75 

2.3.3. Execução descentralizada com transferência de recursos ................................................................................. 76 

2.3.4. Informações sobre realização das receitas ........................................................................................................ 76 

2.3.5. Informações sobre a execução das despesas ..................................................................................................... 77 

2.4. Desempenho operacional.............................................................................................................................. 78 

2.5. Apresentação e análise dos indicadores de desempenho ................................................................................ 78 

CAPÍTULO 3: GOVERNANÇA ............................................................................................................................. 82 

3.1. Descrição das estruturas de governança ..................................................................................................... 82 

3.2. Informações sobre dirigentes e colegiados ................................................................................................. 82 

3.3. Atuação da Unidade de Auditoria Interna ................................................................................................. 85 

3.4. Atividades de correição e apuração de ilícitos administrativos ................................................................ 86 

3.6 Política de remuneração aos administradores, membros da Diretoria e de Conselhos ......................... 86 

3.6.1. Política de remuneração dos membros da Diretoria Estatutária e dos Conselhos de Administração e Fiscal .. 86 

3.6.2. Demonstrativo de remuneração mensal de membros do Conselho .................................................................. 87 

3.6.3.  Demonstrativo sintético da remuneração dos administradores e membros de Diretoria ................................. 90 

3.7. Informações sobre a empresa de auditoria independente contratada ..................................................... 91 

CAPÍTULO 4: RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE ........................................................................... 92 

4.1. Canais de acesso ao cidadão......................................................................................................................... 92 

4.2. Carta de serviços ao cidadão ....................................................................................................................... 92 

4.3. Aferição do grau de satisfação dos cidadãos usuários ............................................................................... 92 

4.4. Mecanismos de transparência das informações relevantes sobre a atuação da unidade ....................... 92 



  

9 

 

CAPÍTULO 5: DESEMPENHO FINANCEIRO E INFORMAÇÕES CONTÁBEIS ....................................... 93 

5.1. Desempenho financeiro do exercício ................................................................................................................ 93 

5.2. Tratamento contábil da depreciação, da amortização e da exaustão de itens do patrimônio e avaliação e 

mensuração de ativos e passivos .............................................................................................................................. 93 

5.3. Sistemática de apuração de custos no âmbito da Unidade ............................................................................. 93 

5.4. Demonstrações Contábeis exigidas pela Lei 6.404/76 e Notas Explicativas ................................................. 93 

CAPÍTULO 6: ÁREAS ESPECIAIS DA GESTÃO .............................................................................................. 94 

6.1. Gestão de pessoas .......................................................................................................................................... 94 

6.1.1. Estrutura de pessoal da Unidade ....................................................................................................................... 94 

6.1.2. Demonstrativo das despesas com pessoal ......................................................................................................... 98 

6.1.3. Gestão de riscos relacionados a pessoal ......................................................................................................... 100 

6.2. Gestão de patrimônio e da infraestrutura ................................................................................................ 101 

6.2.1. Gestão do patrimônio imobiliário ............................................................................................................. 101 

6.2.2. Informações sobre imóveis locados de terceiros ...................................................................................... 101 

6.3. Gestão da Tecnologia da Informação ....................................................................................................... 101 

6.3.1. Principais sistemas de informação .................................................................................................................. 104 

6.3.2 . Informações sobre Planejamento Estratégico de TI (PETI) e /ou Plano Diretor de TI (PDTI) ..................... 105 

6.4. Gestão ambiental e sustentabilidade ......................................................................................................... 105 

CAPÍTULO 7: CONFORMIDADE DA GESTÃO E DEMANDAS DOS ÓRGÃOS DE CONTROLE ........ 107 

7.1. Tratamento de determinações e recomendações do TCU ....................................................................... 107 

7.2. Tratamento de recomendações do órgão de controle interno ................................................................. 107 

7.3. Medidas administrativas para a apuração de responsabilidade por dano ao erário ........................... 107 

7.4. Demonstrações da conformidade do cronograma de pagamento de obrigações como disposto no art. 

5º da Lei 8.666/1993 ................................................................................................................................................ 107 

ANEXOS E APÊNDICES ...................................................................................................................................... 108 

 

  



  

10 

 

APRESENTAÇÃO 
 

Este Relatório de Gestão está estruturado em tópicos, abaixo sintetizados:  

 Capítulo 1- Visão geral da Unidade: apresenta os dados e informações sobre a identificação da 

Unidade Estadual; 

 Capítulo 2- Planejamento organizacional e desempenhos orçamentário e operacional: 

apresenta os comentários e informações sobre a construção do plano estratégico, das estratégias 

adotadas, das principais ferramentas utilizadas, da execução física e financeira, do desempenho 

orçamentário, além dos indicadores de desempenho operacional da Unidade; 

 Capítulo 3- Governança: descreve a estrutura de governança, tais como a unidade de auditoria 

interna, conselhos e compliance, demonstrando a qualidade e suficiência dos controles internos, a 

execução das atividades de correção, a relação dos principais dirigentes e membros de conselhos, 

sua remuneração e informações sobre a empresa de auditoria independente; 

 Capítulo 4- Relacionamento com a sociedade: informa sobre a acessibilidade dos cidadãos e os 

mecanismos de transparência das informações de interesse público; 

 Capítulo 5- Desempenho financeiro e informações contábeis: apresenta informações sobre a 

execução financeira, aspectos contábeis e sistemática de apuração dos custos da unidade; 

 Capítulo 6- Áreas especiais da gestão: demonstra as políticas e iniciativas adotadas na gestão: de 

pessoas, do patrimônio e infraestrutura, da Tecnologia da Informação; ambiental e 

sustentabilidade; 

 Capítulo 7- Conformidade da gestão e demandas dos órgãos de controle: descreve o 

tratamento dado às determinações e recomendações dos órgãos de controle e medidas de 

conformidade adotadas na gestão; 

 Anexos e apêndices: apresenta documentos, tabelas e quadros que ocupem mais de uma página, 

devidamente referenciados nos capítulos; 

 Relatórios, pareceres e declarações: apresenta as Demonstrações Contábeis previstas pela Lei 

6.404/76, o relatório de Auditoria Interna, os pareceres dos Conselhos Nacional e Estadual, o 

parecer do Conselho Fiscal, o relatório de Auditoria Independente e a Declaração de 

Cumprimento das Disposições da Lei 8.730/1993 quanto à entrega das declarações de bens e 

rendas. 

O Sescoop não realizou execução física ou financeira de ações da L.O.A – Lei Orçamentária 

Anual e não possui servidores inativos e pensionistas no seu quadro de pessoal, de modo que estas 

informações não constam no presente Relatório de Gestão. 

O ano de 2015 foi desafiador para os brasileiros. A instabilidade econômica e política causou 

grandes impactos em toda sociedade. A volta da inflação, a deterioração das políticas públicas e o 

aumento desenfreado dos tributos e contribuições desaceleraram a economia, com consequências 

danosas ao emprego, renda e crescimento do país.  

Apesar de todas essas adversidades, o cooperativismo paranaense continuou acreditando que, com 

muito trabalho e profissionalismo, é possível crescer de forma consistente, mesmo num momento 

de dificuldade.  

A participação ativa das sociedades cooperativas na economia estadual, com forte geração de 

emprego e renda, está refletida em seu faturamento, que superou R$ 60,4 bilhões no ano passado, 

o que representa um crescimento superior a 19%, quando comparado com 2014. São quase 

1.300.000 cooperados, mais de 82.000 empregos diretos e 2.600.000 postos de trabalho gerados 

pelas nossas cooperativas. Mais de 3.000.000 de paranaenses, 30% da população, estão envolvidas 

com as ações do cooperativismo no Paraná.  
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A participação ativa das cooperativas no desenvolvimento do estado tem sido a marca de quem 

tem compromisso com as pessoas e as comunidades onde atuam. Hoje, em mais de 100 municípios 

paranaenses as cooperativas são as maiores empresas, gerando resultados socioeconômicos 

positivos à toda população.  

No ramo agropecuário, as cooperativas exportaram mais de R$ 8,5 bilhões em 2015.  Os 

investimentos atingiram mais de R$ 2,3 bilhões, com 60% voltados ao processo de 

agroindustrialização, e a participação das cooperativas no total da produção agropecuária do 

Paraná chega a 56%. Transformar matérias-primas recebidas dos cooperados em produtos 

processados e industrializados é outro grande desafio do cooperativismo. Hoje, cerca de 50% da 

produção dos cooperados passa por algum tipo de transformação, agregando valor e possibilitando 

maior estabilidade na renda. 

O cooperativismo de crédito cresce de forma segura e com alto nível de profissionalização. Já é 

responsável no estado por mais de R$ 25 bilhões de ativos, num verdadeiro processo de 

democratização ao acesso ao crédito para milhares de pessoas, por meio de sua capilaridade e forte 

vínculo com as ações locais e regionais. 

Na saúde, são mais de 2,5 milhões de cidadãos atendidos no estado por mais de 14,2 mil 

profissionais, que congregam 33 cooperativas, ofertando serviços de qualidade, prestados por 

médicos e dentistas que compõem o quadro social desse ramo.  

Cooperativas ligadas à área do transporte exercem papel relevante no apoio às atividades de seus 

cooperados, no transporte de pessoas e mercadorias. Hoje são 26 cooperativas, com 2.600 

cooperados, prestando bons serviços a toda sociedade.  

O cooperativismo também desempenha papel significativo na área da infraestrutura, trabalho, 

educação, turismo e lazer, consumo e habitação. 

No que tange à formação e profissionalização, com o apoio do Serviço Nacional de Aprendizagem 

do Cooperativismo – Sescoop/PR, as cooperativas vêm realizando um grande trabalho no preparo 

de seu público, sejam eles cooperados, colaboradores, dirigentes ou familiares. Em 2015, foram 

realizados 6.509 eventos para mais de 179 mil pessoas que integram as cooperativas.  

A formação de novas lideranças e os investimentos em jovens e mulheres têm merecido atenção 

especial da equipe do Sistema Ocepar e das cooperativas.  

O Programa de Certificação de Conselheiros, iniciado em 2013, que tem como objetivo central 

promover uma maior profissionalização daqueles cooperados que administram as cooperativas, 

tem sido um sucesso, com 25 turmas e 872 dirigentes já certificados. 

A autogestão tem desempenhado papel fundamental no acompanhamento do setor, sendo 

instrumento imprescindível na melhoria da gestão das sociedades cooperativas.   

Mesmo crescendo em percentuais acima do PIB brasileiro, há uma grande preocupação do setor 

cooperativista quanto às deficiências estruturais existentes no Paraná e no Brasil, principalmente 

pela alta demanda por investimentos em portos, ferrovias, rodovias, estradas rurais, dentre outras.  

Por isso, as cooperativas estão implantando o PRC-100, planejamento estratégico que tem como 

escopo atingir R$ 100 bilhões de faturamento, que vem sendo elaborado com determinação, 

contando com o apoio imprescindível dos presidentes e colaboradores de todos os ramos do 

cooperativismo. O Programa de Capacitação das Lideranças, implantado em 2015 pelo Sistema 

Ocepar, demonstrou a assertividade dessa decisão para avançar em ações inovadoras voltadas a 

atingir os objetivos e metas fixadas pelo PRC 100.  
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O reconhecimento dos presidentes, das lideranças e dos profissionais das cooperativas tem sido 

importante para que o Sistema Ocepar possa redobrar seus esforços e dedicação na construção de 

um cooperativismo sólido, que vem prestando relevantes serviços para milhares de pessoas.  

Agradecemos aos conselheiros do Sescoop/PR pelo empenho e seriedade na discussão e 

deliberação dos assuntos que envolvem o cooperativismo paranaense, e a Deus, por ter propiciado 

condições para, através da cooperação e solidariedade, melhorar ainda mais a vida das pessoas. 
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CAPÍTULO 1: VISÃO GERAL DA UNIDADE  

 

IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE  
 

Poder e Órgão de Vinculação 

Poder: Executivo 

Órgão de Vinculação: Ministério do Trabalho e Previdência Social - MTPS Código SIORG: 002844 

Identificação da Unidade Jurisdicionada 

Denominação completa: Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo -  PR 

Denominação Abreviada:   Sescoop/PR 

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

Natureza Jurídica: Serviço Social Autônomo
 

CNPJ: 
 

Principal Atividade: Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente
 

Código CNAE: 8599-6/99 

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

Endereço Eletrônico: Sescoop@  Sescooppr.org.br 

Página na Internet: http://www.paranacooperativo.coop.br 

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

  

1.1. Finalidade e competências 

1.1.1. Finalidade: o Sescoop foi criado por meio da Medida Provisória nº 1.715, de 3 de 

setembro de 1998, com a finalidade de organizar, administrar e executar em todo o 

território nacional o ensino de formação profissional, desenvolvimento e promoção social 

do trabalhador em cooperativa e dos cooperados (art. 7º).  

1.1.2. Competências: as competências do Sescoop estão definidas no Decreto nº 3.017, de 6 de 

abril de 1999. São elas:  

I - organizar, administrar e executar o ensino de formação profissional e a promoção 

social dos trabalhadores e dos cooperados das cooperativas em todo o território nacional;  

II - operacionalizar o monitoramento, a supervisão, a auditoria e o controle em 

cooperativas, conforme sistema desenvolvido e aprovado em Assembleia Geral da 

Organização das Cooperativas Brasileiras – OCB.  

III - para o desenvolvimento de suas atividades, o Sescoop contará com centros próprios 

ou atuará sob a forma de cooperação com órgãos públicos ou privados. 

1.2. Normas e regulamentos de criação, alteração e funcionamento do Sescoop/PR 
Normas relacionadas à Unidade Prestadora de Contas 

Normas de criação e alteração da Unidade Prestadora de Contas 

Medida Provisória nº 1.715, de 03 de setembro de 1998 e suas reedições; Decreto nº 3.017, de 07 de abril de 1999, publicado 

no Diário Oficial da União em 07.04.1999, que a aprova o regimento do Serviço Nacional de Aprendizagem do 

Cooperativismo - Sescoop; Lei nº 11.524/2007, de 23/11/2007. 

Outras normas infralegais relacionadas à gestão e estrutura da Unidade Prestadora de Contas 

Regimento interno registrado no Registro de Títulos e Documentos Pessoas Jurídicas, no 3º Ofício de Curitiba/PR, averbado 

sob nº 294359, em 12/06/2006. 

Manuais e publicações relacionadas às atividades da Unidade Prestadora de Contas 

Resolução nº 05/2000: elaboração de prestação de contas; Resolução nº 06/2000: controle de bens permanentes; Resolução nº 

20/2003: compensação de horas; Resolução nº 25/2004: admissão de empregados; Resolução nº 28/2005: execução 

orçamentária-financeira e utilização do fundo fixa de caixa; Resolução nº 33/2007: aprova preâmbulo e os considerados das 

resoluções nº 05, 06, 27 e 28 do Sescoop/PR; Resolução nº 34/2009: regulamenta o pagamento de diárias e passagens para 

empregados, diretores, conselheiros e colaboradores; Resolução nº 37/2011: normatiza o uso das informações, equipamentos e 

estruturas de TI; Resolução nº 38/2011: licitações e contratos; Resolução nº 39/2013 - normatiza a contratação de instrutoria e 

o plano de trabalho das cooperativas; Resolução nº 40/2014: incentivo profissional; Resolução nº 42/2014: licitações e 

contratos; Resolução nº 43/2015 - alteração art. 35 licitações e contratos; Resolução nº 44/2015: Plano de Cargos e Salários. 

Todas as resoluções estão disponibilizadas no site do Sescoop/PR: http://www.paranacooperativo.coop.br/ppc/index.php/2011-

12-05-11-29-14/normativos  

mailto:sescoop@sescooppr.org.br
http://www.paranacooperativo.coop.br/
http://www.paranacooperativo.coop.br/ppc/index.php/2011-12-05-11-29-14/normativos
http://www.paranacooperativo.coop.br/ppc/index.php/2011-12-05-11-29-14/normativos
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1.3. Ambiente de atuação 

 

O Sescoop atua em um ambiente de elevada complexidade, pois busca apoiar de modo efetivo 

cooperativas de 13 (treze) diferentes ramos / setores / subsetores de atividade econômica (da 

agricultura aos serviços, passando pelo comércio e pela indústria), com portes distintos (das 

grandes às pequenas) e distribuídas espacialmente por todo o País (nos 26 estados e no Distrito 

Federal). A seguir, uma síntese descritiva de cada um dos ramos: 

1. Agropecuário: composto por cooperativas de produtores rurais ou agropastoris e de pesca, 

cujos meios de produção pertençam ao associado. Caracterizam-se pelos serviços prestados 

aos associados, como recebimento ou comercialização da produção conjunta, 

armazenamento e industrialização. 

2. Consumo: constituído por cooperativas dedicadas à compra em comum de artigos de 

consumo para seus associados. É o ramo mais antigo no Brasil e no mundo. 

3. Crédito: cooperativas destinadas a promover a poupança e financiar necessidades ou 

empreendimentos de seus cooperados. Atuam no crédito rural e urbano. 

4. Educacional: cooperativas de profissionais em educação, de alunos, de pais de alunos, de 

empreendedores educacionais e de atividades afins. O papel da cooperativa de ensino é ser 

mantenedora da escola. 

5. Especial: cooperativas de pessoas que precisam ser tuteladas (menor de idade ou 

relativamente incapaz) ou as que se encontram em situação de desvantagem nos termos da 

Lei 9.867, de 10 de novembro de 1999. A atividade econômica mais comum neste ramo é a 

produção artesanal de peças de madeira, roupas ou artes plásticas. 

6. Habitacional: compõe-se de cooperativas destinadas à construção, manutenção e 

administração de conjuntos habitacionais para seu quadro social. 

7. Infraestrutura: atende direta e prioritariamente o próprio quadro social com serviços de 

infraestrutura. As cooperativas de eletrificação rural, que são a maioria deste ramo, aos 

poucos estão deixando de serem meros repassadores de energia, para se tornarem geradoras 

de energia. 

8. Mineral: constituído por cooperativas com a finalidade de pesquisar, extrair, lavrar, 

industrializar, comercializar, importar e exportar produtos minerais. 

9. Produção: compõe-se por cooperativas dedicadas à produção de um ou mais tipos de bens e 

produtos, quando detenham os meios de produção. 

10. Saúde: constituído por cooperativas que se dedicam à preservação e promoção da saúde 

humana em seus variados aspectos. 

11. Trabalho: engloba todas as cooperativas constituídas por categorias profissionais 

(professores, engenheiros, jornalistas e outros), cujo objetivo é proporcionar fontes de 

ocupação estáveis e apropriadas aos seus associados, através da prestação de serviços a 

terceiros. 

12. Transporte: composto pelas cooperativas que atuam no transporte de cargas e/ou 

passageiros. 

13. Turismo e lazer: cooperativas prestadoras de serviços turísticos, artísticos, de 

entretenimento, de esportes e de hotelaria. Atendem direta e prioritariamente o seu quadro 

social nestas áreas. 
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No caso do Estado do Paraná, o Sescoop/PR atua com cooperativas dos ramos agropecuário; 

crédito; saúde; transporte; infraestrutura; trabalho; educacionais; consumo; habitacional; turismo e 

lazer. 

O desafio maior da Unidade é apoiar, de modo efetivo, um amplo e diversificado conjunto de 

empreendimentos cooperativos, de diferentes ramos que atuam no estado, cujos grandes números 

estão apresentados na Tabela 01, a seguir:  

 

Tabela 1: Números do cooperativismo no Estado do Paraná 

Número de cooperativas  Número de cooperados Número de empregados 

2014 2015 Variação % 2014 2015* Variação % 2014 2015* Variação % 

223 220 -1% 1.094.000 1.300.000 19% 78.800 82.000 4,06% 

* Número estimado 

Fonte: Assessoria de Comunicação do Sescoop/PR, 2015 

O aspecto que chama atenção é o aumento de cooperados de um exercício para outro, mostrando uma 

aderência ao cooperativismo e, consequentemente, a geração de mais empregos diretos e indiretos. 

 

1.1. Organograma  

Em razão, principalmente da aprovação do Plano Estratégico 2015, procedemos à reflexão sobre 

a estrutura organizacional do Sescoop/PR, de forma a estabelecer o suporte necessário ao cumprimento 

da missão e alcance dos objetivos estabelecidos pela Unidade.  

  

Figura 1: Organograma Funcional do Sescoop/PR 

 
                                   Fonte:  Sescoop/PR, 2015 
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Quadro 1: Detalhamento do Organograma Funcional do Sescoop/PR 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Fonte: Sescoop/PR, 2015  

                 Continua...  

Áreas/ Subunidades 

Estratégicas 
Competências Titular Cargo 

Período de 

atuação 

Conselho 

Administrativo 

Cabe ao Conselho Administrativo, de acordo com o artigo 8º 

do Regimento Interno do Sescoop/PR, difundir e implementar 

as políticas, diretrizes, programas, projetos e normativos, em 

observância às deliberações e decisões do Conselho Nacional, 

contribuindo para que as atribuições e os objetivos do   

Sescoop Nacional sejam alcançados em sua área de atuação. 

Jorge Karl 

Jaime Basso 

Soraya Galvão 

Wilson Thiesen 

Alvaro Jabur 

Valter Vanzella 

Prentice Baltazar Júnior 

Renato Nobile 

Conselheiro Titular 

Conselheiro Titular 

Conselheiro Titular 

Conselheiro Titular 

Conselheiro Suplente 

Conselheiro Suplente 

Conselheiro Suplente 

Conselheiro Suplente 

01/01/2015 

a 

12/04/2015 

Alfredo Lang 

Wellington Ferreira 

Luis Augusto Ribeiro 

Luiz Roberto Baggio 

Paulo Roberto Fernandes Faria 

Frans Borg 

Mauro Vanz 

Karla Tadeu Duarte de Oliveira 

Conselheiro Titular 

Conselheiro Titular 

Conselheiro Titular 

Conselheiro Titular 

Conselheiro Suplente 

Conselheiro Suplente 

Conselheiro Suplente 

Conselheiro Suplente 

13/04/2015 

a 

31/12/2015 

Conselho Fiscal 

Acompanhar e fiscalizar a execução financeira, orçamentária e 

os atos de gestão; examinar e emitir pareceres sobre o balanço 

patrimonial e demais demonstrações financeiras. 

Edvino Schadeck   

Luiz Humberto de Souza 

Daniel 

Amilton Pires Ribas 

Luiz Roberto Baggio 

Sebaldo Waclawosvky 

Marcos Antonio Primão 

Conselheiro Titular 

Conselheiro Titular 

Conselheiro Titular 

Conselheiro Suplente 

Conselheiro Suplente 

Conselheiro Suplente 

01/01/2015 

a 

12/04/2015 

Rosélia Gomes da Silva  

James Fernando de Morais 

Marcos Antonio Trintinalha 

Katiuscia Karine Lange Nied 

Luciano Ferreira Lopes 

Iara Dina Follador Thomaz 

Conselheiro Titular 

Conselheiro Titular 

Conselheiro Titular 

Conselheiro Suplente 

Conselheiro Suplente 

Conselheiro Suplente 

13/04/2015 

a 

31/12/2015 
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Áreas/ Subunidades 

Estratégicas 
Competências Titular Cargo 

Período de 

atuação 

Diretoria Executiva Os atos de representação ativa e passiva do Sescoop/PR, em juízo ou 

fora dele, tais como contratos, quitações, transações, desistências, 

compromissos, acordos e outros que envolvam qualquer tipo de 

obrigação, responsabilidade ou exoneração, serão firmados pelo 

presidente. 

João Paulo Koslovski Presidente 

01/01/2015 

a 

31/12/2015 

Superintendência Compete organizar, administrar e executar, no âmbito do Estado do 

Paraná, o ensino de formação profissional e de gestão cooperativista, 

o desenvolvimento e a promoção social dos empregados em 

cooperativas, dos cooperados e seus familiares e de colaboradores; 

organizar o cadastro, o monitoramento, o controle, a consultoria, a 

auditoria e a supervisão em cooperativas; exercer a coordenação, a 

supervisão e a fiscalização da execução dos programas e dos projetos 

de formação profissional, de gestão cooperativista e de promoção 

social no Estado; articular-se com órgãos e entidades públicas ou 

privadas estabelecendo instrumentos de cooperação. 

José Roberto Ricken Superintendente 

Empregado CLT 

01/01/2015 

a 

31/12/2015 

Gerência de 

Desenvolvimento 

Humano 

Desenvolve ações de formação, capacitação e promoção social. Leonardo Boesche Empregado CLT 01/01/2015 

a 

31/12/2015 

Gerência de 

Desenvolvimento e 

Autogestão 

Realizar atividades de orientação na constituição de cooperativas, 

informação, avaliação, acompanhamento, estudos e análise de 

desempenho das cooperativas. 

Gerson José Lauermann Empregado CLT 01/01/2015 

a 

31/12/2015 

Auditoria Interna Avaliar a gestão dos processos e resultados gerenciais, verificando a 

legalidade e a legitimidade dos atos e fatos administrativos, 

agregando valor à administração do Sescoop/PR. 

Tadeu Duda Empregado CLT 01/01/2015 

a 

31/12/2015 

Assessoria Jurídica Responsável pelo controle da legalidade de contratos e regulamentos 

internos. 

Allan Wolfgang F 

Ruschmann 

Empregado CLT 01/01/2015 

a 

31/12/2015 

Coordenação 

Administrativa e 

Financeira 

Executar tarefas envolvendo serviços administrativos, relativos as 

áreas de: pessoal, contabilidade, licitações, regularidade fiscal, 

orçamento, finanças, patrimônio e a prestação de contas junto aos 

órgãos de controle da União e do Sescoop Nacional. 

José Ronkoski Empregado CLT 
01/01/2015 

a 

31/12/2015 

Assessoria Tecnologia 

da Informação 

Realiza a manutenção dos equipamentos e software e desenvolve 

sistemas informatizados. 

Plácido da Silva Junior Empregado CLT 01/01/2015 

a 

31/12/2015 

Assessoria de 

Comunicação 

É responsável pela comunicação interna e externa da entidade e 

publicação da Revista Paraná Cooperativo Técnico e Científico. 

Samuel Zanello Milléo 

Filho 

Empregado CLT 01/01/2015 

a 

31/12/2015 

                Fonte: Sescoop/PR, 2015 
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1.2. Macroprocessos finalísticos 

 

O Sescoop/PR construiu uma cadeia de valor a partir do mapeamento de todas as atividades 

desenvolvidas e consolidadas em macroprocessos, por meio dos quais a entidade gera resultados para o 

seu público-alvo. 

O modelo de gestão adotado, integrado pelos processos e eventos, se caracteriza por ser ágil, moderno, 

orgânico e adequado aos objetivos organizacionais e estratégicos. Os macroprocessos que formam a 

cadeia de valor estão divididos em atividades finalísticas e de apoio, representados a seguir:  

 

Figura 2: Macroprocessos do Sescoop/PR 

 

Fonte: Coordenação Administrativa e Financeira do Sescoop/PR, 2015 
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Quadro 2: Macroprocessos do Sescoop/PR distribuídos por área 

 

Área Macroprocessos/Processos 

Gerência de 

Desenvolvimento 

Humano 

Coordenação da educação e do ensino de formação profissional 

Desenvolvimento de programas de ensino e formação profissional 

Acompanhamento da execução de programas e ensino e formação profissional 

Avaliação dos programas de educação e do ensino de formação profissional 

Suporte operacional às cooperativas 

Gerência de 

Desenvolvimento e 

Autogestão 

Coordenação das ações de monitoramento e desenvolvimento de cooperativas 

Desenvolvimento de redes e parcerias 

Avaliação de desempenho do desenvolvimento e modernização das cooperativas 

Elaboração de estudos e pesquisas 

Constituição e registro de cooperativas 

Auditoria de gestão 

Programa Integral de Apoio às Pequenas Cooperativas (Procoope) 

Planejamento e 

Controle 

Elaboração, aprovação, monitoramento, gerenciamento, avaliação, revisão, atualização do 

planejamento estratégico 

Produção e monitoramento de indicadores estratégicos, visando acompanhar e avaliar a 

execução e o resultado do Plano Estratégico 

Auditoria Interna Governança/auditoria/suporte operacional 

Coordenação 

Administrativa e 

Financeira 

Suporte para o cumprimento do Plano de Ação do Sescoop/PR, pelo Conselho Administrativo, 

gerências e assessorias/ gestão financeira/controle da arrecadação/ aplicações 

financeiras/controle de pagamentos/ prestação de contas/ contabilidade/recursos 

humanos/licitações/patrimônio/orçamento/ cadastro/ regularidade fiscal/avaliação de 

desempenho 

Assessoria Jurídica Governança/jurídico/suporte operacional às cooperativas 

Assessoria de 

Comunicação 
Coordenação da comunicação institucional/suporte operacional às cooperativas. 

Tecnologia da 

Informação 

Gestão de TI/definição de políticas de TI/ desenvolvimento de sistemas 

(soluções próprias)/gestão de software de terceiros/suporte técnico/ gestão 

de infraestrutura de TI/ suporte operacional às cooperativas/ disponibilização de tecnologias de 

apoio a programas do Sescoop 

Fonte: Coordenação Administrativa e Financeira do Sescoop/PR, 2015 
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CAPÍTULO 2: PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL E DESEMPENHOS ORÇAMENTÁRIO 

E OPERACIONAL 

 

2.1. Planejamento organizacional  

 

O Plano Estratégico institucional, compreendendo o horizonte 2015-2020, foi construído em seis 

etapas, a saber: 

1 – Elaboração dos cenários de atuação e identificação dos desafios estratégicos do cooperativismo 

Contemplou a avaliação e mapeamento das tendências e perspectivas futuras ao ambiente de atuação 

do cooperativismo, identificação das oportunidades e ameaças para o Sescoop, antecipadas pelos 

cenários desenvolvidos e identificação de necessidades e demandas das cooperativas. 

Nesta etapa, destacou-se a participação de formadores de opinião, especialistas, pesquisadores e 

atores que impactam o cooperativismo, por meio de entrevistas em profundidade, e de dirigentes de 

cooperativas de diversos ramos, tamanhos e localidades, que responderam à pesquisa via web e 

participaram de grupos focais -  técnica de pesquisa que coleta dados a partir da interação entre 

grupos, no caso, de cooperativas, ao se discutir tópicos sugeridos pelo pesquisador.  

2 – Avaliação do Plano do Sescoop (2010-2013) 

Avaliação da execução do Plano Estratégico 2010-2013 e seu modelo de elaboração e do ambiente 

interno do Sescoop, com destaque para a realização de pesquisas interna com colaboradores das 

unidades nacional e estaduais do Sescoop, para a identificação de forças e fragilidades. 

3 – Formulação da estratégia 

Para a formulação da estratégia do Sescoop foram realizadas oficinas com a participação de 

lideranças do Sescoop. 

4 – Modelo de desdobramento do plano para Unidade Nacional e Unidades Estaduais 

Foi desenvolvido um modelo para que as unidades do Sescoop realizassem o desdobramento da 

estratégia institucional em planos estaduais.  

5 – Desenvolvimento de Sistema de Indicadores 

Definição de indicadores para mensurar a execução da estratégia institucional. 

6 – Capacitação das Unidades Nacional e Estaduais 

Realização de capacitação com participantes das Unidades Nacional e Estaduais para apresentação do 

novo ciclo e orientação sobre a elaboração dos planos estratégicos das Unidades Nacional e 

Estaduais, pautados no plano institucional. 

 

Este ciclo de planejamento apresentou grandes diferenciais e destacou-se pela intensa participação 

dos diversos stakeholders em sua elaboração. Entre as principais características desse processo estão: 

 Planejamento integrado, apresentando grande sinergia entre a Unidade Nacional e 

Unidades Estaduais; 

 Elaboração de cenários para o cooperativismo em 2025; 
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 Participação direta das cooperativas no processo de planejamento; 

 Definição do futuro desejado para o cooperativismo nos próximos 10 anos; 

 Identificação dos desafios estratégicos do cooperativismo. 

 

Os principais fundamentos do plano e o mapa estratégico institucional do Sescoop 2015-2020 

encontram-se descritos a seguir: 

 

Visão do cooperativismo – descreve a situação desejada para o cooperativismo em 2025: 

“Em 2025, o cooperativismo será reconhecido pela sociedade por sua competitividade, integridade 

e capacidade de promover a felicidade dos cooperados”. 

 

Desafios do cooperativismo – demandará esforço das cooperativas e forte atuação das 

instituições que atuam em favor do desenvolvimento do cooperativismo, em especial do Sescoop. 

Os desafios a serem superados para alcance da visão de futuro do cooperativismo são: 

Figura 3: Desafios a serem superados para alcance da visão de futuro do cooperativismo 

 
        Fonte: Sescoop Nacional, 2015 

 

Missão do Sescoop – representa a razão de ser da instituição: 

“Promover a cultura cooperativista e o aperfeiçoamento da gestão para o desenvolvimento das 

cooperativas brasileiras”. 

 

Objetivos estratégicos finalísticos do Sescoop – revelam as principais escolhas da instituição 

para o período do plano e são orientados para o alcance da visão de futuro e cumprimento da missão 

organizacional. São eles: 

 Promover a cultura da cooperação e disseminar a doutrina, os valores e princípios do 

cooperativismo; 

 Promover a profissionalização da gestão cooperativista; 

 Ampliar o acesso das cooperativas às soluções de formação e qualificação profissional; 

 Promover a profissionalização da governança cooperativista; 

 Monitorar desempenhos e resultados com foco na sustentabilidade das cooperativas; 

 Apoiar iniciativas voltadas para a saúde e segurança no trabalho e de qualidade de vida; 

 Apoiar práticas de responsabilidade socioambiental. 
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Objetivos estratégicos de gestão – contribuem para a melhoria da organização e dos processos de 

gestão interna, auxiliando no alcance dos objetivos estratégicos finalísticos. São eles: 

 Aprimorar a gestão estratégica e padronizar processos; 

 Aprimorar e intensificar o relacionamento com as cooperativas; 

 Garantir comunicação frequente e ágil com os seus públicos; 

 Aperfeiçoar o controle, ampliar e diversificar as fontes de recursos; 

 Desenvolver continuamente as competências dos colaboradores. 

 

O grande desafio das organizações não está no planejamento em si, mas na execução da estratégia e 

superá-lo dependerá, em grande parte, de uma gestão estratégica voltada ao alcance de resultados 

concretos.  

Nesse sentido, o Sescoop tem como aliada a Gestão Estratégica Orientada para Resultados – GEOR, um 

modelo de gestão que reestrutura práticas, adensa a visão estratégica e reorienta a abordagem e a atuação 

das organizações para a geração de transformações junto ao público-alvo. 

Essas transformações são impulsionadas pelos projetos estruturadores, figura que tem entre as suas 

principais características possuir relação forte e direta com o plano estratégico institucional, ser capaz de 

elevar o patamar de atuação da Unidade e ser portador de futuro. 

Este novo modelo de atuação tem sido reforçado por meio de capacitações regionais realizadas durante o 

ano de 2015, com foco na formulação de estratégias e estruturação de projetos. Os eventos são 

coordenados pela Unidade Nacional do Sescoop, com participação expressiva de colaboradores e 

lideranças das Unidades Estaduais, envolvidas nos processos de planejamento, projetos e orçamento, com 

a aplicação teórica e prática dos conceitos. 
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Figura 4: Mapa estratégico Sescoop 2015-2020 

         
Fonte: Sescoop Nacional
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2.1.1. Descrição sintética dos objetivos do exercício da UPC 

 

O Plano Estratégico do Sescoop/PR 2015-2020 está inserido no contexto de um planejamento 

estratégico corporativo, tendo as Unidades Nacional e Estaduais realizado o seu desdobramento, 

considerando as estratégias institucionais e a realidade em que estão inseridas.  

O adequado desdobramento da estratégia exigiu da Unidade o entendimento da estratégia 

institucional, a análise dos fatores internos e externos que impactam a sua realidade, a priorização e 

seleção dos objetivos estratégicos a serem trabalhados, a identificação dos projetos estruturadores e 

das atividades que contribuirão para o alcance dos resultados esperados pelo Sescoop. 

Concluído o desdobramento da estratégia institucional, foi aprovado o Plano Estratégico da Unidade 

Estadual. 

Destaque-se que o Sescoop/PR está inserido no contexto de um planejamento estratégico corporativo 

e adotou em seu plano objetivos estratégicos finalísticos e de administração e apoio, constantes do 

Plano Sescoop 2015-2020, conforme apresentado em nossa árvore estratégica na Figura 4. 

 

2.1.2. Estágio de implementação do planejamento estratégico 

Uma vez aprovado, o Plano Estratégico tem sua implementação realizada por meio da execução de 

projetos que buscam alcançar as transformações necessárias ao desenvolvimento das cooperativas e 

das demais atividades que suportam a operação da Unidade. 

Os principais projetos e atividades executados em 2015, sua vinculação aos objetivos estratégicos, 

respectivas metas, riscos identificados para seu alcance, estratégias adotadas, bem como as devidas 

contextualizações utilizaram a metodologia repassada pela Unidade Nacional.  

 

As atividades de planejamento do Sescoop/PR foram realizadas em conjunto com as cooperativas 

contribuintes, levando-se em conta o Plano Estratégico de Desenvolvimento Cooperativo (PEDC), 

que tende a orientar, de forma mais assertiva, a aplicação de recursos do Sescoop/PR, conforme as 

necessidades das cooperativas. Com as informações, é elaborado um diagnóstico com as demandas de 

treinamento e de desenvolvimento humano existentes em cada cooperativa. 

O diagnóstico levantado apresenta uma série de ações para capacitação dos gestores e profissionais. 

Foram realizadas no ano 73 reuniões com os agentes de cooperativas, visando refinar a análise e 

explicar a metodologia de interpretação. 

Com o objetivo de desenvolver uma metodologia, o mesmo trabalho foi discutido com as 

cooperativas centrais de crédito e de saúde. Para dar embasamento técnico aos estudos, foram 

organizados três diagnósticos regionais, um abrangendo as cooperativas dos Núcleos Cooperativos 

das regiões Norte e Noroeste; um segundo, dos Núcleos Oeste e Sudoeste, e, um terceiro, do Núcleo 

Centro-Sul.  

 

2.1.3. Vinculação dos planos da Unidade com as competências institucionais e outros planos 
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No exercício de 2015, o Sescoop/PR elaborou seu Plano de Trabalho e Orçamento, visando a 

execução das iniciativas que permitissem o alcance dos objetivos estratégicos, destacando-se pela 

importância e impacto na realidade do cooperativismo local.  

Os programas e projetos finalísticos do Sescoop/PR são estruturados no sentido de viabilizar a 

organização, administração e execução do ensino de formação profissional, a promoção social dos 

empregados de cooperativas, cooperados e de seus familiares, e o monitoramento das cooperativas.  

Para atender a esse comando, duas gerências (Desenvolvimento Humano e Desenvolvimento e 

Autogestão) trabalham de forma integrada com programas e projetos direcionados a cada objetivo: 

formação profissional, promoção social e monitoramento e autogestão. As demais áreas, como a 

jurídica, planejamento, comunicação, tecnologia da informação e administrativa, atuam dando 

suporte. 

 

FORMAÇÃO PROFISSIONAL  

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

pessoas, voltados para profissionalização da gestão cooperativa, destinados a dirigentes e 

profissionais. 

 

Mestrado Profissional em Gestão de Cooperativas 

O mestrado é uma iniciativa da Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR), que conta com 

o apoio 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 

Educação. Uma segunda turma foi selecionada em 2015, com 24 participantes, sendo 20 de 

cooperativas e, para 2016, foi aberto um processo seletivo para a formação da 3ª turma. 

O objetivo do curso é preparar pessoas para atender ao processo de modernização das cooperativas 

que, cada vez mais, exige profissionais qualificados em gestão. Também foi criado um grupo de 

pesquisadores para estudar e traçar os novos rumos do cooperativismo.  

Trata-se de uma pós-graduação na modalidade 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. 

O Mestrado Profissional em Gestão de Cooperativas (PPGCOOP) é um programa altamente 

qualificado para graduados de nível superior do país ou do exterior, que estejam atuando ou que 

tenham por objetivo atuar na área de Gestão de Cooperativas. 

A base da metodologia de ensino é o desenvolvimento de pesquisa aplicada, para tanto o curso tem 

sua estrutura curricular baseada em cinco disciplinas obrigatórias, cada uma valendo três créditos 

mais a disciplina de Ética e Filosofia da Ciência.  

Para concluir o programa, o aluno deve elaborar uma dissertação e defendê-la perante uma banca 

pública composta de três professores doutores, sendo um o próprio orientador do corpo permanente 

do Mestrado Profissional em Gestão de Cooperativas, um professor convidado da instituição e um 

externo à PUCPR. O prazo para o aluno cursar as disciplinas e entregar a dissertação é de 24 meses.  
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Capacitação e Certificação de Conselheiros 

Dois programas são desenvolvidos com o intuito de capacitar novos conselheiros para o exercício da 

função: o primeiro destinado para futuros conselheiros e, o segundo, para conselheiros fiscais eleitos. 

O programa para novos conselheiros tem como objetivo preparar lideranças com vistas à formação de 

um grupo de cooperados, que possam exercer as funções de lideranças em suas regiões e com 

potencial para assumir cargos nas cooperativas, buscando aprimorar e desenvolver competências. Em 

2015, foram lançadas 13 turmas, totalizando 417 participantes. 

Especificamente para conselheiros fiscais, foram capacitadas 15 turmas, totalizando 341 

participações, com ênfase para a preparação dos recém-eleitos para o exercício da função.   

O programa desenvolve competências e conhecimentos dos membros e/ou candidatos de Conselhos 

de Administração e Fiscal, proporcionando uma visão estratégica para auxiliar na análise e definição 

dos rumos da cooperativa, potencializando os resultados e desenvolvendo novas habilidades para o 

sucesso da gestão e a perenidade das cooperativas. 

 

Graduação e pós-graduação  

O Sescoop/PR tem intensificado o apoio à realização de cursos de graduação e, principalmente, de 

pós-graduação. O objetivo é viabilizar a especialização em determinadas áreas, possibilitando que o 

resultado nas atividades desempenhadas apresente melhoria e produtividade contínuas.  

Realizados em conjunto com diversas universidades e instituições de ensino, abrangem inúmeras 

áreas com foco nos setores estratégicos de gestão. Inicialmente, as demandas identificadas e 

sugeridas pelas cooperativas são avaliadas pelo Sescoop/PR, em conjunto com as entidades parceiras, 

visando formatar cursos que mais se adequem às realidades de cada cooperativa.  

As turmas são abertas nas regiões onde se concentram as demandas ou in company, facilitando o 

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

e encontram-se em andamento 53 turmas, totalizando 1.925 alunos matriculados. Eles são realizados 

por instituições de ensino parceiras do Sescoop/PR, a exemplo do Isae/FGV, PUCPR, Universidade 

Positivo, UEM, entre outras. Na graduação, foram apoiadas quatro turmas, com 100 alunos. 

Capacitar os profissionais da cooperativa e desenvolver nos participantes uma visão global e 

integrada das atividades empresariais, propiciando capacidade de crítica e foco na criação de valor 

para a cooperativa, são os objetivos centrais dos cursos de graduação e de pós-graduação voltados 

para as áreas de negócio. 

Os cursos de pós-graduação voltados à temática técnica de áreas específicas tem por objetivo 

capacitar os profissionais das cooperativas com ferramentas para planejar, implantar e coordenar 

processos produtivos visando à melhoria contínua do padrão de qualidade, produtividade, 

sustentabilidade e o desenvolvimento da indústria e das áreas técnicas das cooperativas. 

 

Fóruns especializados 

Os fóruns especializados foram criados com o intuito de reunir os talentos das cooperativas em 

ambiente de discussão para aperfeiçoar seus conhecimentos em temas específicos, no sentido de 

mantê-los atualizados e exercitar a cultura de cooperação entre eles, mediante a troca de experiências, 

adoção de procedimentos comuns e, principalmente, preparar as pessoas para exercerem lideranças 
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em suas áreas de atuação, compartilhando conhecimentos e possibilidades de crescimento das 

pessoas e das empresas cooperativas onde desenvolvem suas atividades. 

Com esses objetivos, foram realizados, em 2015, 17 tipos de fóruns, que contaram com a participação 

de 1.228 pessoas. 

Os fóruns disseminam conhecimento sobre melhoria na performance, desenvolvendo os líderes e 

organizações, influenciando na melhoria da gestão, na estratégia e no desenvolvimento dos gestores e 

diretores das cooperativas. Busca-se sempre discutir assuntos de interesse das cooperativas, bem 

como expor as demandas do setor e discutir o planejamento do ano, com o objetivo de buscar um 

alinhamento estratégico das ações do ramo. 

 

Programa de Certificação de Gestores  

O Programa de Certificação de Gestores foi implantado em 2015 com o lançamento de uma turma na 

Cooperativa Copagril, com carga de 80 horas e a participação de 45 pessoas. O objetivo do programa 

é capacitar os empregados das cooperativas, tornando-os aptos para atuarem na gestão das 

organizações e capazes de aplicar tecnologias e métodos específicos de gerenciamento. 

Essa iniciativa busca promover o aprendizado constante dos gestores, a fim de potencializar os 

resultados e desenvolver novas habilidades para o sucesso da gestão e a perenidade das cooperativas. 

Foi proposta uma construção conjunta, que resultou em um programa personalizado que respeita as 

caraterísticas correspondentes à realidade de cada cooperativa. 

 

Programa Avançado de Gestão – AMP/FAE 

O Programa Avançado de Gestão AMP teve início em 2015 com uma turma de 30 participantes. Faz 

parte da programação a realização de um módulo de 40 horas no Esade, em Barcelona, na Espanha.  

O objetivo é propiciar o desenvolvimento de habilidades, conhecimentos e atitudes essenciais para 

exercer cargos gerenciais de uma cooperativa, com visão estratégica na tomada de decisões, 

perspectiva ampla sobre a organização e seu entorno, capacidade de interpretar cenários futuros e 

gerir as mudanças.  

O desenvolvimento de estudos sai do campo teórico para ser posto à prova em workshops, role 

playing e trabalhos em equipe, gerando interatividade, troca de experiências e ampliação da visão de 

mercado e de estratégias corporativas. A gestão de pessoas recebe destaque em módulos especiais, 

todos contando com metodologias diversificadas de aprendizagem e desenvolvimento, podendo ser 

utilizadas não apenas durante o curso, mas também ao longo de suas atividades administrativas, 

aprimorando continuamente a aplicação de seus conhecimentos em gestão. 
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Eventos de atualização  

Da mesma forma que os fóruns especializados, são realizados eventos centralizados, como cursos ou 

encontros, com maior duração do que os fóruns, sendo que, em 2015, houve 11 turmas do Curso 

Técnico em Eletromecânica, que contou com a participação de 275 profissionais. Também, o 

Sescoop/PR apoiou a participação de 25 pessoas no Congresso Brasileiro de Treinamento e 

Desenvolvimento e de 63 no Congresso Nacional de Recursos Humanos. 

FIC – Felicidade Interna do Cooperativismo 

Programa disponibilizado pelo Sescoop Nacional e desenvolvido de forma conjunta com as Unidades 

Estaduais, seu objetivo é avaliar nove dimensões dentro da cooperativa relacionadas ao ambiente de 

trabalho, como bem-estar psicológico, saúde, uso do tempo, vitalidade comunitária, educação, 

cultura, meio ambiente, governança e padrão de vida. O propósito é engajar os funcionários para a 

melhoria do desempenho e apoiar práticas de responsabilidade social.  

No Paraná, há duas cooperativas que estão aplicando os conceitos do FIC: Sicoob Metropolitano e 

Sicoob Norte do Paraná. Outras quatro estão em fase de implementação: Lar, Copacol, Unimed 

Maringá e Sicoob Três Fronteiras. 

 

Capacitação dos agentes do Sescoop/PR  

Cento e vinte agentes do Sescoop/PR participaram do Encontro Estadual de Agentes de 

Desenvolvimento Humano (DH) e de Desenvolvimento e Autogestão (DA). O objetivo foi discutir as 

estratégias de organização das ações que serão desenvolvidas em 2016, sustentadas pelos indicadores 

econômicos, sociais e de Recursos Humanos do Plano Estratégico de Desenvolvimento Cooperativo 

(PEDC). 

 

Indicadores de recursos humanos 

O Sescoop/PR vem realizando um trabalho de acompanhamento e atualização de informações com a 

proposta de fornecer dados para o ciclo do PEDC e para as cooperativas, proporcionando 

mapeamento de seus recursos humanos, mensuração do desempenho organizacional e contribuindo 

para uma melhor tomada de decisão nos aspectos de capital humano e geração de valor para a 

organização. 

 

PROMOÇÃO SOCIAL  

São processos educativos e participativos que buscam a melhoria da qualidade de vida dos 

empregados, associados, familiares e comunidade, com o objetivo de se construir um mundo melhor, 

a partir de ações voltadas à educação, saúde, cultura, integração social, meio ambiente e geração de 

renda. Em 2015, foram realizados 1.284 eventos que contaram o total de 50.396 participações, em 

10.438 horas de trabalho. 

Elicoop Feminino  

 O 10º Encontro Estadual de Lideranças Femininas Cooperativistas (Elicoop Feminino), realizado em 

2015, contou com a presença de 209 cooperadas. O evento teve como objetivo inserir cada vez mais 

as lideranças femininas nas atividades das cooperativas, como participação em conselhos e diretorias. 
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A participação das mulheres é fundamental para o cooperativismo, contribuindo para diminuir as 

desigualdades e ajudando a promover o desenvolvimento econômico e social, de forma justa e 

igualitária. 

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

que as mulheres tragam e compartilhem as informações que têm sobre o cooperativismo e, 

principalmente, prepará-las para exercer funções de liderança em suas regiões. 

Elicoop Jovem  

O Sescoop/PR reuniu a liderança jovem das cooperativas na cidade da Lapa, tendo a Cooperativa 

Bom Jesus como anfitriã. Participaram do evento 34 jovens filhos de cooperados, que desempenham 

papel de liderança 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. 

Jovemcoop 

O 24º Encontro Estadual da Juventude Cooperativista - Jovemcoop reuniu 250 participantes, nos dias 

9 e 10 de julho, em Irati. Promovido pelo Sescoop/PR, em parceria com a Cooperativa Bom Jesus, 

contou com a presença de jovens líderes das cooperativas. O evento é organizado todos os anos e tem 

como objetivo preparar filhos de cooperados para liderança e sucessão familiar, empreendedorismo e 

cooperativismo.   

Aprendiz Cooperativo 

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 24 anos, matriculados em cursos de aprendizagem profissional, e, segundo, preparar 

jovens para trabalhar nas cooperativas. 

Em 2015, o programa contemplou mais de 30 cooperativas, com 67 turmas e participação de 

aproximadamente 1.700 jovens.  

São oferecidos dois cursos presenciais: Aprendizagem em serviços administrativos no 

cooperativismo e Aprendiz cooperativo de processos de transformação na indústria de alimentos.  

O Sescoop/PR oferece ainda, em parceria com o Senac, o curso na modalidade a distância, 

Aprendizagem em comércio e serviços, atendendo as demandas das unidades mais distantes ou onde 

não há estrutura para o desenvolvimento dos demais cursos. 

Cooperjovem 

O Cooperjovem é destinado a estudantes do ensino fundamental e é promovido em parceria com 

cooperativas e escolas. Com o mesmo objetivo, a Central Sicredi desenvolve o programa “A União 

Faz a Vida”, que é articulado nos estados do Paraná, Santa Catarina e São Paulo. 

Com o tema “O professor tem a chave para o conhecimento”, foi realizado em outubro, o Encontro 

Interestadual dos dois programas, que contou com a presença de cerca de 700 educadores do Paraná, 

Santa Catarina e São Paulo. Ao todo, os programas envolvem mais de 74 mil estudantes em 725 

escolas. 

 Na abertura foi lançada a 6ª edição da Revista Vida Cooperativa, uma produção da Central Sicredi e 

do Sescoop/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 
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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 Pereira da Silva, da Escola 

Municipal Eugênio Mezzon, de Nova Aurora, foi uma das vencedoras e recebeu o troféu durante 

solenidade na OCB, em Brasília. 

Dia de Cooperar (Dia C) 

A proposta do Dia C tem como objetivo 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, em parceria com as cooperativas Aurora, Dental Uni, Frimesa, Central Sicredi, Sicoob Sul, 

Unimed Curitiba e Unimed Federação, e apoio da Prefeitura Municipal de Curitiba e do Centro de 

Ação Voluntária (CAV). 

Dentre as atividades, houve a Caminhada do Voluntariado Cooperativista Paranaense, que reuniu 

mais de 500 pessoas no Parque São Lourenço. 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 brincadeiras. 

 

DESENVOLVIMENTO E AUTOGESTÃO  

O Programa de Monitoramento e Autogestão utiliza dados contábeis, operacionais, de recursos 

humanos e sociais das cooperativas, para elaboração de cenários, objetivando a obtenção de 

indicadores para o acompanhamento da situação econômica e financeira das cooperativas. 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 são feitas 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 daí, uma série de ações é desencadeada para cada cooperativa. Começa com uma visita técnica 

para discutir com a diretoria e conselheiros a situação levantada e a implementação de trabalhos, 

quando necessários, para apoiar os gestores da cooperativa. Em 2015, foram realizadas 158 visitas 

técnicas, que tiveram a participação de 1.172 dirigentes e conselheiros. 
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Plano de Desenvolvimento Cooperativo (PEDC) 

O Plano Estratégico de Desenvolvimento Cooperativo (PEDC) visa orientar, de forma mais assertiva, 

a aplicação de recursos do Sescoop/PR, conforme as necessidades das cooperativas, mediante 

diagnósticos elaborados das interpretações de indicadores econômicos e financeiros, de recursos 

humanos, de balanço social e projeções da cooperativa, consolidados pelos analistas do Sistema 

Ocepar e discutidos com as diretoras e lideranças.  

Com base nessas análises, um conjunto de ações é desencadeado para capacitação dos gestores e 

profissionais. No ano, foram realizadas 73 reuniões com os agentes de cooperativas, visando refinar a 

análise e explicar a metodologia de interpretação. 

O mesmo trabalho foi discutido com as cooperativas centrais de crédito e de saúde, com o objetivo de 

desenvolver uma metodologia que atendesse às necessidades dos dois ramos. 

Para dar embasamento técnico aos estudos, foram elaborados três diagnósticos regionais, um 

abrangendo as cooperativas dos Núcleos Cooperativos das regiões 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 

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 da capacidade de pagamento.  

Estudos e Projetos 

Para encaminhar as demandas das cooperativas em âmbito nacional, foram elaborados seis projetos: 

para a implantação da rodada de negócios do ramo transportes; sobre recadastramento de frota para 

as cooperativas de transporte; para a implantação da bandeira única para cooperativas de taxistas; 

para a alteração de código previdenciário para as cooperativas de trabalho e educacionais; estudo 

comparativo entre a tributação de empresas que prestam serviços por aplicativos versus cooperativas 

de taxistas,  e sobre o processo de aferição Peso Bruto Total (PBT) para as cooperativas de 

transporte. 

Participação em Comitês e grupos de trabalho 

De forma a contribuir com o sistema cooperativista em âmbito nacional e estadual, os técnicos da 

Gerência participaram de 96 eventos de comitês e grupos de trabalho, para tratar das principais 

pautas dos ramos cooperativos, tais como a paralisação do transporte rodoviário de cargas, 

manualização de procedimentos (contábeis e tributários), programas de desenvolvimento da gestão 

de cooperativas, elaboração do manual de governança, planejamento estratégico e Sistema 

AutoGestão. 

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. 



  

32 

 

Ações específicas para os ramos de cooperativas  

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, conta frete, recolhimento previdenciário, segurança jurídica da 

categoria CTC, peso por eixo, aferição de tacógrafos, crédito presumido de ICMS e recadastramento 

de frota (RNTRC).  

Também, foram realizados diversos eventos, como o Curso de Formação para Dirigentes de 

Cooperativas de Transporte, Fórum de Dirigentes de Cooperativas de Transporte, Curso de 

Reciclagem de MOPP, Curso de MOPP, Curso de Direção Preventiva, Curso de Gestão de Utilização 

de Pneus, Curso de Noções Básicas de Direção Defensiva, e participação no Fórum Nacional de 

Dirigentes de Cooperativas de Transporte.  

Ainda, foi realizado o Curso de Formação de Dirigentes de Cooperativas de Transporte, módulo 

Paraguai, com visitas de prospecção de novos mercados, promovido pelo Sistema OCB, com apoio 

do Sescoop/PR. 

2.2.Formas e instrumentos de monitoramento da execução e dos resultados dos planos  

O acompanhamento do cumprimento dos objetivos traçados no plano estratégico é realizado pelos 

analistas de Desenvolvimento Humano. Cada analista tem uma meta para acompanhar eventos 

durante o ano. Existe um check list com itens que devem ser verificados. O Sistema de 

Desenvolvimento Humano é um dos instrumentos utilizados para registrar e acompanhar de como 

estão ocorrendo os eventos. Também, por ocasião das visitas, são gerados relatórios com fotos e 

principais detalhes que ocorreram por ocasião da verificação.  
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Tabela 2: Execução física e financeira dos projetos/atividades do Sescoop/PR para o exercício de 2015 

Objetivos Estratégicos Ações 
Metas Físicas Metas Financeiras (R$ 1,00) 

Unidade de Medida Prevista Realizada %Realiz Prevista Realizada %Realiz 

Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais (Programa: 

0106) 
8938 Entidade mantida 1 1 100% 7.000 3.837,70 54,82% 

Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais 

(Programa: 00106) 
8911 Planejamento instituído/reunião 1 1 100% 24.800 7.422,90 29,93% 

Manutenção do funcionamento (Programa: 0750) 8901 Entidade mantida 1 1 100% 838.561 785.084,28 93,62% 

Ações de informática (Programa: 0750) 8910 Serviço de rede mantido 1 1 100% 394.000 347.445,11 88,18% 

Prover os órgãos do Sescoop dos meios administrativos (Programa: 

0750) 
8977 Pessoa beneficiada 46 55 120% 5.684.190 5.670.593,07 99,76% 

Desenvolver e garantir competências, integrar e alinhar sistema   

Sescoop  (Programa: 5400) 
5402 Rotatividade de pessoal 5 1 100% 449.880 322.058,69 71,59% 

Planejamento institucional (Programa: 0106) 8938 Plano desenvolvido 1 1 100% 19.500 20.061,60 102,88% 

Contribuir para manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do 

Sescoop (Programa: 0773) 
8914 Entidade mantida 1 1 100% 13.950 14.895,60 106,78% 

Serviços de auditoria (Programa: 0773) 8951 Auditoria realizada (hs) 8 9 113% 2.900 - 0,00% 

Desenvolver e garantir competências, integrar e alinhar sistema   

Sescoop  (Programa: 5400) 
5404 

Satisfação das cooperativas 

sobre Comunicação 
9 9 100% 304.650 198.926,70 65,30% 

Incentivar a adoção de iniciativas voltadas para a saúde e segurança 

do trabalho e qualidade de vida (Programa: 5300) 
5301 

Qte. de cooperativas ativas 

beneficiadas 
35 37 106% 3.037.215 2.621.627,72 86,32% 

Apoiar práticas de responsabilidade social (Programa: 5300) 5302 
Qte. de pessoas beneficiadas 

com iniciativas 
5.000 5220 104% 681.321 545.549,19 80,07% 

Promover a profissionalização e governança das cooperativas, a 

partir do monitoramento (Programa: 5200) 
5201 

Qte. de dirigentes/gestores 

beneficiados 
10.000 11232 112% 11.766.497 9.611.313,38 81,68% 

Ampliar o acesso das cooperativas (Programa: 5200) 5202 
Qte. de pessoas beneficiadas 

com iniciativas 
22.000 19844 90% 10.088.531 8.847.203,25 87,70% 

Fonte: Sescoop/PR, Sistema Zeus, 2015  

Continua...  
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Promover a profissionalização da governança (Programa: 5200) 5203 Qte. de lideranças beneficiadas 500 505 101% 3.034.715 2.576.763,32 84,91% 

Monitorar desempenhos e resultados (Programa: 5200) 5204 (%) cooperativas monitoradas 100 101 101% 461.300 418.401,36 90,70% 

Promover a cultura da cooperação e disseminar a doutrina, os 

princípios e os valores cooperativos (Programa: 5100) 
5101 

Qte. de participantes em 

eventos/cultura coop. 
12.000 13815 115% 3.574.106 3.149.112,31 88,11% 

Total 
     

40.383.116 35.140.296,18 87,02% 

Fonte: Sescoop/PR, Sistema Zeus, 2015  
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2.3. Desempenho orçamentário 

O Sescoop é organizado por áreas de atuação, que refletem o desempenho finalístico e de gestão do 

sistema. A execução orçamentária em 2015 por área de atuação está descrita a seguir: 

 

Tabela 3: Realizações financeiras por área de atuação 

ÁREAS DE ATUAÇÃO 2014 
2015 

Previsto Realizado % Exec. 

1 - Atuação Finalística 24.083.246 36.660.875 31.703.027 86,48% 

a- Formação/capacitação profissional (*)   18.915.998,91    30.132.059    25.807.053,07  85,65% 

b- Promoção Social 2.821.650     4.362.706  3.728.669 85,47% 

c- Monitoramento/desenvolvimento de cooperativas (*) 2.345.597 2.166.110 2.167.306 100,06% 

2 - Gestão do Sistema – Atividade Meio 2.681.691 3.722.241 3.437.269 92,34% 

d- Órgãos Colegiados (CONSAD/CONFISC) 23.620 33.450  34.957 85,65 

e- Diretoria Executiva (PRESI/SUPER)  197.676        235.800  213.040 85,47 

f- Administrativo 

(Apoio/Informática/jurídico/Planejamento/Auditoria Interna)  
    2.021.476,05      2.768.341      2.590.189,06        93,56  

g-Divulgação/Comunicação  438.918        684.650  599.083 87,50 

TOTAL 26.764.937 40.383.116 35.140.296 87,02% 

Fonte: Sistema Zeus, 2015 

(*) Estão incluídas as despesas com o pessoal que atuam nas áreas finalísticas. 

 

A execução orçamentária dos programas executados pelo Sescoop/PR em 2015 segue descrita a seguir:  

Tabela 4: Execução orçamentária dos programas executados pelo Sescoop/PR – 2014 / 2015 

Programas 
2014 2015 

% Exec. 
R$ 1,00 Previsto Realizado 

1 - Atuação finalística 23.972.645,83 32.643.685,00 27.769.970,53 85,07% 

Programa 5100- Cultura da Cooperação (a) 2.442.276,44 3.574.106,00 3.149.112,31 88,11% 

Programa 5200- Profissionalização e Sustentabilidade (b) 18.977.782,31 25.351.043,00 21.453.681,31 84,63% 

Programa 5300 - Qualidade de Vida (c) 2.552.587,08 3.718.536,00 3.167.176,91 85,17% 

2 - Gestão do Sistema – Atividade Meio 2.792.290,74 7.739.431,00 7.370.325,65 95,23% 

Programa 0106 - Gestão da Política de Trabalho e Emprego (d) 210.040,34 51.300,00 31.322,20 61,06% 

Programa 5400 - Administração e Apoio (f) 549.518,35 754.530,00 520.985,39 69,05% 

Programa 0750 - Apoio Administrativo (h) 1.898.505,53 6.916.751,00 6.803.122,46 98,36% 

Programa 0773 - Gestão da Política de Execução Financeira, Contábil e de 

Controle (i) 
134.226,52 16.850,00 14.895,60 88,40% 

Total de recursos 26.764.936,57 40.383.116,00 35.140.296,18 87,02% 

Fonte: Sistema Zeus, 2015 
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2.3.1.  Execução física e financeira dos programas e ações 

  

GERÊNCIA DESENVOLVIMENTO HUMANO 

 

1. Ações vinculadas aos objetivos estratégicos  

 

O Sescoop/PR tem como objetivo investir na profissionalização das pessoas ligadas às cooperativas 

paranaenses registradas no Sistema Ocepar e ativas no estado em seus ramos de atividade. Desenvolve 

ações de capacitação norteadas por direções estratégicas do cooperativismo, baseadas em seus valores e 

princípios, focadas na autogestão dos empreendimentos cooperativos.  

A Gerência de Desenvolvimento Humano (GDH) do Sescoop/PR tem como atribuições operacionalizar 

as atividades de formação profissional e promoção social junto aos empregados, cooperados, dirigentes e 

familiares das cooperativas do Paraná. Objetiva, ainda, assistir às sociedades cooperativas na elaboração e 

execução de programas de treinamento e na realização da aprendizagem metódica e contínua do seu 

público beneficiário. 

Em parceria com as cooperativas contribuintes, o Sescoop/PR promove eventos: 

- Centralizados: ações desenvolvidas conjuntamente para duas ou mais cooperativas, promovendo-se a 

intercooperação entre elas.  

- Descentralizados: organizados para uma única cooperativa, mediante a assinatura de um ‘termo de 

parceria’, atendendo às suas necessidades individuais.  

Para melhor condução do trabalho, em cada cooperativa há um agente de Desenvolvimento Humano, 

profissional designado pela diretoria das cooperativas e responsável pelas ações de treinamento e 

execução das atividades junto ao Sescoop/PR.  

 

Programa: 5100 – Cultura da cooperação  

 

Objetivo do Programa: promover a cultura da cooperação e disseminar a doutrina, os princípios e os 

valores do cooperativismo 

Ação 5101: Promover a cultura da cooperação e a disseminação da doutrina 

Esse programa tem ações que fortalecem a sociedade, por meio dos seus hábitos, costumes, crenças e 

valores formadores da cultura. São atividades que se desenvolvem trabalhando o conjunto das 

características humanas inatas, criadas, preservadas ou aprimoradas por meio da comunicação e 

cooperação entre indivíduos.  

Nesta ação, foram aplicados, em 2015, recursos no valor de R$ 3.149.112,31, representando 88,11% do 

total previsto, e suas metas físicas atingiram 115,13% do previsto. 
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Tabela 5: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade 

Valor/Quant. Unidade de Medida Previsto Realizado % de realização 

Financeira R$ 1,00  3.574.106,00   3.149.112,31  88,11 

Física 
Qte. de participantes em 

eventos/cultura coop.  
         12.000  13.815 115,13 

Fonte: Sistema Zeus, Sescoop/PR - 2015 

Os projetos executados no ano passado somaram 5.114 horas de atividades, evolvendo eventos como: 

Comemoração ao Dia do Cooperativismo; Comemoração do Dia Internacional da Mulher; Curso de 

Comunicação e Oratória; Curso de Condução de Grupos; Curso de Cooperativismo; Curso de 

Desenvolvimento da Liderança Cooperativista; Curso de Desenvolvimento de Liderança; Curso de 

Desenvolvimento Pessoal; Curso de Empreendedorismo; Curso de Fidelização Cooperativista; Curso de 

Formação de Multiplicadores do Programa Cooperjovem; Curso de Gestão de Cooperativa; Curso de 

Gestão, Liderança e Cooperativismo; Curso de Relacionamento Interpessoal e Cooperação; Curso para 

Associados e Filhos de Associados; Curso para Desenvolvimento da Cooperação; Encontro Anual do 

Núcleo Feminino; Encontro da Família Cooperada; Encontro da Juventude Cooperativista; Encontro da 

Liderança Cooperativista Jovem; Encontro da Mulher Cooperativista; Encontro de Integração de Jovens 

Cooperativistas; Encontro de Integração dos Núcleos Femininos; Encontro de Integração Feminina; 

Encontro de Liderança Cooperativista Feminina; Encontro de Mulheres Cooperativistas; Encontro do 

Comitê Gestor do Programa Cooperjovem; Encontro do Dia da Mulher; Encontro Estadual da Juventude 

Cooperativista Paranaense; Encontro Estadual de Cooperativistas Paranaenses; Encontro Estadual do 

Programa Cooperjovem; Encontro Resgate do Programa de Desenvolvimento da Liderança; Fescoop - 

Festival da Cultura Cooperativa; Imersão em Cooperativismo; Oficina Estratégica da Juventude 

Cooperativista; Palestra de Comemoração - Dia Internacional da Mulher; Palestra de Cooperativismo; 

Palestra de Desenvolvimento Feminino; Palestra de Desenvolvimento Jovem; Palestra Desenvolvimento 

Pessoal; Palestra dia comemorativo da Mulher; Palestra Dia do Agricultor; Palestra Geração de Valores; 

Palestra Importância da Mulher no Cooperativismo; Palestra Motivacional; Palestra para Casais 

Cooperativistas; Palestra para o Desenvolvimento Cooperativista; Palestra sobre a Cooperação da 

Juventude Cooperativista; Palestra sobre a Importância da Mulher Cooperativista; Palestra sobre 

Cooperação Familiar; Palestra sobre Cooperativismo; Palestra sobre Gestão de Relacionamentos; Palestra 

sobre Integração; Palestra sobre Relacionamento Interpessoal; Palestra sobre Valorização da Mulher 

Cooperativista; Palestras para Jovens Cooperativistas; Palestras sobre Cooperativismo e Engajamento; 

Programa A União Faz a Vida; Programa Cooperjovem; Programa de Cultura da Cooperação; Programa 

de Desenvolvimento da Juventude; Programa de Desenvolvimento de Lideranças e Conselheiros; 

Programa de Desenvolvimento de Mulheres Cooperativistas; Programa de Desenvolvimento do 

Cooperado; Programa de Desenvolvimento do Cooperativismo; Programa de Desenvolvimento do Núcleo 

Feminino; Programa de Desenvolvimento do Quadro Social; Programa de Desenvolvimento dos Jovens; 

Programa de Desenvolvimento dos Núcleos Femininos; Programa de Desenvolvimento Juvenil – 

Cooperjunior; Programa de Desenvolvimento Técnico; Programa de Educação Financeira; Programa de 

Fidelidade Cooperativa; Programa de Fidelização de Cooperadas; Programa de Formação da Liderança 

Jovem; Programa de Formação de Coordenações dos Núcleos Femininos; Programa de Formação de 

Jovens Cooperativistas; Programa sobre Fidelização de Cooperados; Programa sobre Valorização da 

Mulher Cooperativista; Promoção Social; Seminário da Mulher Cooperativista; Seminário do Jovem 

Cooperativista; Treinamento Vivencial – Cooperados. 

Destacamos que a meta financeira não foi atingida devido a alguns fatores que envolveram a negociação 

com palestrantes, em consequência da limitação de valores pelo Sescoop, e que exigiram contrapartida 

das cooperativas. Também, o tipo de público envolvido nos projetos de promoção social: cooperados e 

familiares têm sua participação muitas vezes condicionada a questões climáticas e de sazonalidade em 
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relação ao plantio e colheita, o que ocasionou o cancelamento ou adiamento de algumas ações ligadas à 

cultura da cooperação. 

 

Programa 5200 - Profissionalização e sustentabilidade  

Objetivo do Programa: melhorar a gestão e a governança das cooperativas 

Ação 5201: Ampliar o acesso das cooperativas à formação em gestão cooperativista, alinhada as 

suas reais necessidades, com foco na eficiência e na competitividade  

Tabela 6: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade  

Valor/Quant. Unidade de Medida Previsto Realizado % de realização 

Financeira R$ 1,00 11.766.497,00 9.611.313,38 81,68 

Física Qte. de dirigentes/gestores beneficiados 10.000 8,786 87,86 

Fonte: Sistema Zeus,  Sescoop/PR - 2015 

Nesse programa há um apoio voltado a três mestrados: uma turma em Governança e 

Sustentabilidade e duas turmas em Gestão de Cooperativas. Outro investimento feito foi nos cursos de 

pós-graduação que visam desenvolver e aprofundar a formação adquirida nos cursos de graduação 

(inclusive os de educação profissional tecnológicas de graduação), compreendendo programas stricto 

sensu (mestrado e doutorado) e lato sensu (curso de especialização).  

 

Houve ainda investimento no Curso Superior de Tecnologia, destinado a egressos do ensino médio 

ou equivalente, voltado para atividades em uma determinada área profissional. Trata-se de uma 

graduação, com características especiais, distinto do bacharelado, cuja conclusão dá direito ao diploma de 

tecnólogo. Ocorre apenas como um programa de educação profissional tecnológica de graduação.  

Também foram contemplados cursos de pós-graduação, visando promover a profissionalização e a 

governança das cooperativas, a partir do monitoramento. Nesse programa foram aplicados R$ 

9.611.313,38. 

Os cursos envolvidos neste programa são de longa duração, que exigem do participante dedicação 

durante dois anos aproximadamente, o que levou a não realização da demanda solicitada no decorrer do 

ano. Destacamos que alguns cursos, como mestrado e pós-graduação, não tiveram turmas fechadas 

porque não alcançaram número mínimo de participantes para dar início às aulas. 
 

Ação 5202: Contribuir para viabilizar soluções para as principais demandas das cooperativas na 

formação profissional 

Ato ou efeito de habilitar, de tornar uma pessoa capaz, com potencial e habilidades para compreender e 

desenvolver uma determinada atividade. É um processo de ensino-aprendizagem, com o objetivo de 

instruir, transmitir conhecimentos e informações, e que se caracteriza também por almejar objetivos bem 

delimitados na busca e no alcance de uma operacionalização e aplicabilidade imediata dos conteúdos e 

aspectos trabalhados nas suas atividades. 

Tabela 7: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade  

Valor/Quant

. 
Unidade de Medida Previsto Realizado % de realização 

Financeira R$ 1,00 10.088.531,00 8.847.203,25 87,70 

Física Qte. de pessoas beneficiadas com iniciativas  22.000 19.844 90,20 

Fonte: Sistema Zeus, Sescoop/PR - 2015 

Nesse programa foram atendidas as cooperativas conforme a meta física, atingindo 90,2% de realização. 

Em termos financeiros, foram alcançados R$ 8.847.203,25, representando 87,70% do valor previsto.  



  

39 

 

Alguns eventos não foram realizados por falta de regularidade fiscal ou cancelamento da própria 

cooperativa, sendo que alguns não puderam ser executados devido à limitação de horas por instrutor, 

conforme estabelece a Resolução nº 39, de 2013, que normatiza a contratação de instrutoria e o plano de 

trabalho das cooperativas.  Nesta ação, a maior parte dos projetos está sob a responsabilidade de execução 

pelas cooperativas demandantes. 

 

Ação 5203: Promover a adoção de boas práticas de governança e gestão nas cooperativas 

Várias ações foram desenvolvidas pelas cooperativas na adoção de boas práticas de governança e gestão.  

O Sescoop/PR também tem apoiado algumas atividades nesse sentido. 

Tabela 8: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade  

Valor/Quant. Unidade de Medida Previsto Realizado % de realização 

Financeira R$ 1,00 3.034.715,00 2.576.763,32 84,91 

Física Qte. de lideranças beneficiadas  500 505 101,00 

Fonte: Sistema Zeus, Sescoop/PR - 2015 

Neste programa, foram aplicados recursos no valor de R$ 2.576.763,32, representando 84,91% do total 

previsto e suas metas físicas foram atingidas em 101%. 

Os valores orçados, tanto na meta financeira, como na física, ficaram abaixo do previsto em função da 

instabilidade político-econômica no ano de 2015. 

  

A) OBJETIVOS E METAS 

As atividades de formação profissional cooperativista e promoção social são planejadas em conjunto com 

as cooperativas contribuintes, levando-se em conta o plano de desenvolvimento humano realizado pelas 

mesmas, a partir de um diagnóstico que indicou as necessidades de treinamento e de desenvolvimento 

humano em cada cooperativa. 

Tabela 9: Quadro comparativo das ações de treinamento do Sescoop/PR. 

 
           Fonte: GDH, Sescoop/PR - 2015 

 

Conforme apresentado na Tabela 9, observamos que as metas propostas para 2015 em número de 

eventos, participações, carga horária e recursos financeiros foram parcialmente alcançadas. Importante 

Total 
2015 

Promoção  
Social 

Formação  
Profissional 

Realizado em  
2015 

Crescimento  
Anual 

Previsto 6.629                 1.111             5.518               
Realizado 6.509                 1.284             5.225               5.333                22,05% 
Índice (%) 98,19% 115,57% 94,69% 
Previsto 162.695             40.125           122.570           
Realizado 179.920             50.396           129.524           160.539             12,07% 
Índice (%) 110,59% 125,60% 105,67% 
Previsto 94.176               9.733             84.443             
Realizado 85.703               10.438           75.265             73.298               16,92% 
Índice (%) 91,00% 107,24% 89,13% 
Previsto 31.238.265         4.362.706       26.875.559       
Realizado 26.210.027,73     3.728.669       22.481.359       21.737.649        20,57% 
Índice (%) 83,90% 85,47% 83,65% 

Recursos  
Financeiros 

Meta  

Eventos 

Participações 

Carga Horária 
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ressaltar que, em comparação com o que foi realizado no ano de 2014, houve um aumento considerável 

nos números finais do Sescoop/PR, quando observamos um crescimento de 22,05% no número de 

eventos, 12,07% no número de participações, 16,92% na carga horária e 20,57% na aplicação de recursos 

financeiros. 

 

B) ÁREAS DE ATUAÇÃO 

 

       A Gerência de Desenvolvimento Humano do Sescoop/PR possui duas áreas de atuação: formação 

profissional cooperativista e promoção social.  

 

a) Formação profissional cooperativista 

 

São ações voltadas à formação, qualificação e capacitação dos associados, dos dirigentes e dos 

empregados em suas cooperativas, alicerçadas nos princípios e valores cooperativistas. 

Na área de formação profissional, foram realizados 5.225 eventos, com 129.524 participações e 

75.266 horas/aula. Para um melhor gerenciamento na aplicação dos recursos e a sua destinação junto ao 

público beneficiário, seguindo a orientação do Sescoop Nacional, as ações foram classificadas conforme a 

sua natureza, visando agrupar os eventos de acordo com os objetivos finais e o público-alvo aos quais 

foram destinados. 

 

. Aprendizagem profissional 

Forma de educação profissional que visa à qualificação ou habilitação inicial de aprendizes e 

caracteriza-se pela articulação entre formação e trabalho. Foram realizadas 67 turmas, com 496 eventos, 

tendo 1.700 participações e carga horária de 13.911 horas/aula. 

 

. Qualificação/capacitação profissional 

Ato ou efeito de habilitar, de tornar uma pessoa capaz, com potencial e habilidades para 

compreender e desenvolver uma determinada atividade. É um processo de ensino-aprendizagem com o 

objetivo de instruir, de transmitir conhecimentos e informações, e que se caracteriza também por almejar 

objetivos bem delimitados na busca e no alcance de uma operacionalização e aplicabilidade imediata dos 

conteúdos e aspectos trabalhados nas suas atividades.  

Foram realizados, entre projetos centralizados e descentralizados, 4.259 eventos, com 103.797 

participações e carga horária de 48.243 horas/aula. 
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. Aperfeiçoamento profissional 

Cursos que visam atualizar, ampliar ou complementar as competências profissionais adquiridas na 

formação profissional ou no trabalho. Pode ocorrer como um programa de formação inicial e continuada, 

bem como educação profissional técnica de nível médio.  

Foram realizados, entre projetos centralizados e descentralizados, 52 eventos, com 1.167 

participações e carga horária de 2.928 horas/aula.  

 

. Graduação acadêmica 

Curso de nível superior aberto a candidatos que tenham concluído o ensino médio ou equivalente e 

que tenham sido classificados em processo seletivo. Confere graus de licenciamento e bacharelado.  

Não foram realizados cursos dessa natureza, por falta de demanda do público beneficiário. 

 

. Graduação tecnológica 

Curso superior de tecnologia, destinado a egressos do ensino médio ou equivalente, voltado para 

atividades em uma determinada área profissional. Trata-se de curso de graduação com características 

especiais, distinto do bacharelado, cuja conclusão dá direito ao diploma de tecnólogo. Ocorre apenas 

como um programa de educação profissional tecnológica de graduação.  

Foram realizados 4 cursos dessa natureza, contemplando 34 eventos, com carga horária de 2.596 

horas e 922 participações do público beneficiário.  

 

. Pós-graduação  

Destinado a desenvolver e aprofundar a formação adquirida nos cursos de graduação (inclusive os 

de educação profissional tecnológicas de graduação), compreende programas stricto sensu (mestrado e 

doutorado) e  lato sensu (curso de especialização). O Sescoop/PR apoia duas turmas do curso de mestrado 

profissional em Gestão de Cooperativas, em parceria com a PUCPR, cujo objetivo é gerar conhecimento 

que possa contribuir com o desenvolvimento de profissionais de alto desempenho para o setor 

cooperativista, capazes de pesquisar, identificar e encontrar soluções para problemas complexos 

existentes nas cooperativas.  

Foram realizados 55 cursos, entre projetos centralizados e descentralizados, com 363 eventos, tendo 

12.051 participações e carga horária de 7.212 horas/aula. 

 

b) Promoção social 

São processos educativos e participativos que buscam benefícios para a qualidade de vida, mas 

também melhorias sociais aos empregados de cooperativas, dos associados e de seus familiares, bem 

como da comunidade. Objetiva, através da ação social, a melhoria da atuação dos envolvidos na gestão 

das cooperativas, por meio de atividades voltadas à educação, à saúde, à cultura, à integração social, à 

geração de renda e ao meio ambiente, que podem ser desenvolvidas por meio de diferentes estratégias,  

Nesta área foram realizados 1.284 eventos, com 50.396 participações e 10.438 horas/aula.  
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As ações de promoção social também foram agrupadas de acordo com a natureza de seus eventos, 

seguindo a orientação do Sescoop Nacional. Os projetos foram classificados nas seguintes modalidades: 

 

. Educação 

Conjunto de ações que preveem processos educativos (ensino) e direcionados aos empregados de 

cooperativas, aos associados e a seus familiares, bem como à comunidade.  

Foram realizados, entre projetos centralizados e descentralizados, 523 eventos, com 18.934 

participações e carga horária de 3.681 horas/aula. 

 

. Saúde 

Ações voltadas para a prevenção e manutenção da saúde física e mental, para a melhoria da 

qualidade de vida do público beneficiário.  

Foram realizados, entre projetos centralizados e descentralizados, 173 eventos, com 11.749 

participações e carga horária de 397 horas/aula. 

 

. Cultura 

São ações que fortalecem a sociedade, por meio dos seus hábitos, seus costumes, crenças e valores 

formadores da cultura. Atividades que se desenvolvem trabalhando o conjunto das características 

humanas inatas, que se criam, se preservam ou aprimoram por meio da comunicação e cooperação entre 

indivíduos.  

Foram realizados 51 eventos, entre projetos centralizados e descentralizados, com 1.779 

participações e carga horária de 654 horas/aula. 

 

. Integração social 

Ações que visam atender às necessidades de integração dos associados, empregados de 

cooperativas, seus familiares e a comunidade. São atividades e eventos  voltados às datas comemorativas, 

atividades esportivas encontros, entre outros.  

Foram realizados, entre projetos centralizados e descentralizados, 185 eventos, com 12.336 

participações e carga horária de 986 horas/aula. 

 

. Geração de renda 

Ações que contribuem para a geração e o aumento da renda das famílias, da participação na 

economia local e influindo na melhoria de vida da comunidade que está direta ou indiretamente ligada ao 

cooperativismo.  

Foram realizados, entre projetos centralizados e descentralizados, 352 eventos, com 5.598 

participações e carga horária de 4.720 horas/aula. 

 

 

 



  

43 

 

. Meio ambiente 

Ações com foco na educação ambiental, reconhecendo a importância do meio ambiente para o 

cooperativismo, seus impactos econômicos e sociais, promovendo o desenvolvimento com 

sustentabilidade local nos modos de produção.  

Não foram realizados eventos dessa natureza, por falta de demanda do público beneficiário. 

 

 

C) ÍNDICE PERCENTUAL DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO   

SESCOOP/PR 

 

Dos R$ 29.535.721,88 planejados pelo Sescoop/PR para o ano de 2015, R$ 26,21 milhões foram 

aplicados em atividades de formação profissional cooperativista (85,77%) e promoção social (14,23%). 

Os demais R$ 3.325.694,15 referem-se às despesas previstas no CAPCOOP. 

Nos gráficos abaixo, demonstramos a aplicação desses recursos, de acordo com a natureza dos eventos. 

 

Gráfico 1: Percentual da aplicação dos recursos em formação profissional, conforme a natureza dos 

eventos:  

 

Legenda:  AP – Aprendizagem Profissional; QP – Qualificação Profissional; GT – Graduação 

Tecnológica; AF – Aperfeiçoamento Profissional; PG – Pós-graduação 

 

No Gráfico 1, demonstramos que, em 2015, 66,02% dos recursos de formação profissional foram 

investidos pelo Sescoop/PR em qualificação profissional pois trata-se da área onde há a maior 

concentração do público beneficiário e necessidade de investimentos em treinamento, justificando, 

portanto, o número superior de ações realizadas. 
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Gráfico 2: Percentual da aplicação dos recursos em promoção social, conforme a natureza dos 

eventos: 

 

                       Legenda: ED – Educação; SU – Saúde; CT – Cultura; IS – Integração Social; GR 

                       – Geração de Renda; MA – Meio Ambiente 

No Gráfico 2, demonstramos que os recursos aplicados pelo Sescoop/PR, em 2015, na área de promoção 

social foram concentrados em programas de educação (34,07%) e integração social (34,36%), pois 

tratam-se de ações que visam a melhoria da qualidade de vida do público beneficiário. 

O segmento da promoção social saúde recebeu 6,44% dos recursos, com o objetivo de conscientizar 

os empregados quanto às normas regulamentadoras de prevenção de acidentes, segurança e medicina do 

trabalho, a fim de oferecer um ambiente de trabalho saudável e valorizar a saúde do trabalhador.   

 

Gráfico 3: Percentual da aplicação dos recursos para o público beneficiário em 2015 
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No Gráfico 3, podemos observar que, dos recursos aplicados pelo Sescoop/PR, em 2015, assim 

conforme evidenciado no Gráfico 1, repete-se a aplicação de recursos no público operacional (53,55%). 

Observa-se um bom incremento de recursos no público tático e estratégico, devido ao fato de terem 

aumentado os investimentos na profissionalização da gestão das cooperativas. 

 

D) COMITÊ DE ANÁLISE DE PROJETOS 

O Comitê de Análise de Projetos foi constituído com o objetivo de subsidiar a aprovação dos projetos no 

âmbito do plano de ação anual, por meio da emissão de pareceres em conformidade com a legislação e 

normas vigentes. Está composto pelos seguintes membros: superintendente do Sescoop/PR, gerente de 

Desenvolvimento Humano, gerente de Desenvolvimento e Autogestão, assessoria jurídica e coordenador 

Administrativo-Financeiro. 

Em 2015, o Comitê de Análise de Projetos realizou 47 reuniões e deliberou sobre 2.068 projetos, 

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

 

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

Análise de Projetos. 

Item 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Projetos analisados 967 1.055 1.063 1.302 1.588 1.813 2.055 2.068 2.036 2.481 

Projetos aprovados 961 1.047 1.055 1.295 1.563 1.797 2.032 2.046 2.019 2.469 

Projetos negados 6 8 8 7 25 16 23 22 17 12 

Nº de reuniões 44 44 46 45 47 47 47 47 47 49 

Fonte: Sescoop/PR - GDH, 2015 

Em 2015, o número de projetos analisados pelo Comitê foi 22% superior ao de 2014, resultando na 

realização de duas reuniões a mais em comparação ao ano anterior. 

 

E) PARCERIAS  

Para a execução das ações de formação e capacitação profissional e de fóruns e treinamentos 

especializados, o Sescoop/PR buscou fazer parcerias com instituições de ensino que detivessem expertise 

no tema proposto. Assim, durante o ano de 2015, foram realizadas parcerias com as seguintes instituições: 

 Isae/FGV - Fundação Getúlio Vargas, através do Instituto Superior de Administração e 

Economia – MBA’s;  

 PUCPR - Pontifícia Universidade Católica do Paraná – pós-graduações; 

 FAE Centro Universitário - pós-graduações; 

 Universidade Positivo - pós-graduações; 

 Franklin Covey Brasil - pós-graduações; 

 Senai - Serviço Nacional de Aprendizagem da Indústria – estrutura e cursos; 

 Senac - Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – estrutura e cursos; 

 Senat - Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte – cursos de direção defensiva; 

 Sebrae - Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas; 

 Fundação Unimed - pós-graduações e eventos; 



  

46 

 

 FAG – Faculdade Assis Gurcacz; 

 Semear – Sociedade Filantrópica de Medianeira – Programa Jovem Aprendiz; 

 Gerar – Oscip – Programa Jovem Aprendiz; 

 Iepex – Instituto de Pesquisa e Extensão Ltda - Programa Jovem Aprendiz; 

 Única - União de Ensino Superior de Cafelândia – Programa Jovem Aprendiz; 

 Uespar - União de Ensino Superior do Paraná Ltda – Programa Jovem Aprendiz; 

 Isepe Rondon - União Rondonense de Ensino e Cultura Ltda – Programa Jovem Aprendiz. 

 

2. Metas e indicadores qualitativos e quantitativos para avaliar o desempenho da gestão 

 

O Sescoop/PR utiliza indicadores para monitorar e avaliar o desempenho, acompanhar o alcance das 

metas, identificar os avanços e as melhorias na qualidade dos serviços prestados e necessidade de 

correções e de mudanças de rumos. Utiliza métricas e indicadores qualitativos e quantitativos para avaliar 

o desempenho da gestão. 

Para uma melhor avaliação de desempenho e dos resultados alcançados, bem como a correta aplicação 

dos recursos, apresentam-se, na sequência, os indicadores de gestão de desenvolvimento humano, 

classificados e apresentados em quatro grupos distintos: 

 

a) Indicadores de desempenho – medem o desempenho das atividades do Sescoop/PR, 

comparativamente com os exercícios anteriores, no que diz respeito ao número de eventos, 

número de participações, carga horária e investimentos realizados. 

b) Indicadores de eficiência – medem a aplicação dos recursos, calculando os valores médios 

investidos, tanto em capacitação profissional, quanto em promoção social, por evento, por 

participante e por hora/aula. 

c) Indicadores de eficácia – avalia os resultados da capacitação profissional e da promoção social, 

previstos e realizados, no que diz respeito a eventos, participações, carga horária e investimentos, 

além de comparar a carga horária por evento e as participações por evento. 

d) Indicadores de efetividade – tem por objetivo calcular o percentual de evolução dos resultados 

das avaliações dos eventos de capacitação profissional e de promoção social. Mede a evolução do 

conhecimento dos participantes de treinamentos proporcionados pelo Sescoop/PR.  

 

Os números apresentados na sequência originam os indicadores descritos acima.  

 

 Número de eventos realizados: no exercício de 2015, foram realizados 6.509 eventos, 

sendo 5.225 em formação profissional e 1.284 ações de promoção social. 

 Número de participações nos eventos: de janeiro a dezembro de 2015, houve a 

participação de 179.920 cooperativistas, dos quais 129.524 em eventos de formação 

profissional e 50.396 em eventos de promoção social. 

 Carga horária total: a carga horária é um indicador importante na avaliação do 

Sescoop/PR, pois destaca o esforço realizado no sentido de melhor formar, capacitar e 

promover as pessoas. A carga horária apresentada se refere à duração do evento, sem 
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levar em consideração as participações. Foram 85.703 horas/aula ou atividades 

realizadas nos 6.509 eventos, sendo 10.438 horas aplicadas nas ações de promoção 

social e 75.265 horas aplicadas nas ações de formação profissional, abrangendo eventos 

centralizados e descentralizados.  

 Recursos financeiros: os recursos aplicados no ano de 2015 totalizaram R$ 

26.210.027,73, sendo R$ 3.728.668,81 em ações de promoção social e R$ 

22.481.358,92 em ações de formação profissional. Nesse valor estão contabilizados 

todos os custos necessários para a realização dos eventos, como remuneração de 

instrutores, despesas com material didático, divulgação, alimentação e hospedagem. 

Não estão inclusas as despesas administrativas e com pessoal da equipe da Gerência de 

Desenvolvimento Humano, denominadas CAPCOOP, cujo valor é de R$ 3.325.694,15. 

 

 

2.1. Indicadores de desempenho 

 

a. Quantidade de eventos 

Gráfico 4: Mede a evolução do número de eventos totais realizados pelo Sescoop/PR 

 
Fonte: Sescoop/PR - GDH, 2015 

 

No ano de 2015, comparado com 2014, houve um crescimento de 22% no número de eventos. Já o 

volume de recurso aumentou em 20,5%, demonstrando maior eficiência na utilização do recurso. 

Proporcionalmente, esse é o indicador de desempenho que mais cresceu. 
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b. Número de participações 

Gráfico 5: Mede a evolução do número de participações totais nos eventos realizados pelo 

Sescoop/PR 

 
  Fonte:  Sescoop/PR - GDH, 2015 

 

Comparando com o ano anterior, o número de participações, conforme demonstrado no gráfico 

acima, teve uma evolução de 12%.  

c. Carga horária 

Gráfico 6: Mede a evolução da carga horária total nos eventos realizados pelo Sescoop/PR 

 
      Fonte: Sescoop/PR - GDH, 2015 

 

Esse é indicador que mede a duração das ações de treinamento, ou seja, o tempo disponibilizado 

para participação efetiva nas ações promovidas pelo Sescoop/PR. Em 2015, conforme demonstrado no 

gráfico acima, tivemos um crescimento de 16,9% na carga horária, se compararmos com o exercício de 

2014.  
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d. Investimentos realizados 

 

Gráfico 7: Mede a evolução dos investimentos realizados pelo Sescoop/PR em treinamentos. 

 
Fonte:   Sescoop/PR - GDH, 2015 

 

O Sescoop/PR teve um acréscimo no montante de recursos financeiros aplicados em treinamentos, na 

ordem de 20,5%, se comparado com o exercício de 2014. 

 

2.2. Indicadores de eficiência 

a. Investimento médio por participante 

Por meio desse indicador, é calculado o valor médio investido por participante em eventos de formação 

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

total de participantes nas ações analisadas. 

 

Gráfico 8: Investimento médio por participante (R$) - 2015 

 
Fonte: Sescoop/PR - GDH, 2015 
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b. Investimento médio por evento 

Por meio desse indicador, se calcula o valor médio por evento investido nas ações de capacitação 

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

total de eventos nas ações analisadas. 

 

Gráfico 9: Investimento médio por evento, medido em reais (R$) 

 
Fonte: Sescoop/PR - GDH, 2015 

 

c. Investimento médio por hora/aula 

Por meio desse indicador, se calcula o custo da hora/aula nas ações de capacitação profissional, promoção 

social e total por evento. O resultado é obtido por meio da divisão do investimento total pelo total de 

eventos nas ações analisadas. 

 

Gráfico 10: Investimento médio por hora (R$) - 2015 

 
Fonte: Sescoop/PR - GDH, 2015 
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2.3. Indicadores de eficácia 

a) Média de horas/aula por evento 

Por meio desse indicador, se calcula o número médio de horas/aula nas ações de capacitação profissional, 

promoção social e total por evento. O resultado é obtido por meio da divisão do total de horas/aula pelo 

total de eventos nas ações analisadas. 

 

Gráfico 11: Média de horas/aula por evento - 2015 

 

Fonte: Sescoop/PR - GDH, 2015 

No gráfico acima, observamos que a média de 13,17 horas por evento está adequada, sendo que a média 

da formação profissional é de 14,40 horas e da promoção social é de 8,13 horas. Em outras palavras, 

poderíamos dizer que os eventos de formação têm durado, em média, aproximadamente dois dias e os de 

promoção social um dia. As diferenças entre o previsto e o realizado estão muito próximas. 
 

b) Média de participações por evento 

Por meio desse indicador se calcula o número médio de participações nas ações de capacitação 

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

participações pelo total de eventos nas ações analisadas. 

 

Gráfico 12: Média de participações por evento - 2015 

 

               Fonte: Sescoop/PR - GDH, 2015 
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No gráfico acima observamos que, em média, houve participação 13% acima do planejado em eventos de 

promoção social, o que não prejudica a qualidade e bom andamento das atividades, uma vez que, 

tecnicamente, esse número é adequado para trabalharmos em programas de treinamento, ou seja, 24 

alunos em atividades de formação e 43 presenças em atividades sociais. 

 

c) Eventos previstos e realizados 

Por meio desse indicador, se calcula o percentual dos eventos realizados em relação aos previstos em 

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

total de eventos efetivos pelo total de eventos previstos nas ações analisadas. 
 

Gráfico 13: Eventos previstos e realizados - 2015 

 
Fonte: Sescoop/PR - GDH, 2015 

 

d) Participações previstas e realizadas 

Por meio desse indicador, se calcula o percentual de participantes atendidos em relação aos previstos nos 

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

total de participações efetivas pelo total de participações previstas nas ações analisadas. 

 

Gráfico 14: Participações previstas e realizadas - 2015 

 
Fonte: Sescoop/PR - GDH, 2015 
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No gráfico acima podemos observar a maior participação do que o esperado nas ações de promoção 

social, principalmente nas naturezas educação, saúde e geração de renda, demonstrando uma crescente 

preocupação com a qualidade de vida. 

 

e) Carga horária prevista e realizada 

Por meio desse indicador, se calcula o percentual de horas/aula realizadas em relação às previstas 

nos eventos de promoção social, capacitação profissional e total. O resultado é obtido por meio da divisão 

do total de horas/aula efetivas pelo total de horas/aula previstas nas ações analisadas. 

 

Gráfico 15: Carga horária prevista e realizada em 2015 

 
                               Fonte: Sescoop/PR - GDH, 2015 

 

No gráfico acima observamos um índice de 91% da meta alcançada. Em 2015 foi possível observar um 

equilíbrio no aumento da carga horária em eventos de promoção social qualificação profissional, de 6,5% 

e 5,9%, respectivamente. 
 

f) Investimentos previstos e realizados 

Por meio desse indicador, se calcula o investimento total realizado em relação ao previsto nas ações de 

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

investimentos efetivos pelo total de investimentos previstos nas ações analisadas. 

 

Gráfico 16: Investimentos previstos e realizados em 2015 

 
                    Fonte: Sescoop/PR - GDH, 2015 
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Índice % 85,47% 83,65% 83,90%

Investimentos previstos e realizados 2015 
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O volume de recursos aplicados pelo Sescoop/PR foi o maior até o momento, com um crescimento de 

20% em relação a 2014, conforme Gráfico 16. Em formação profissional, foram investidos, em 2014, R$ 

18.915.999,00, enquanto em 2015 o valor chegou a R$ 22.481.359,00, o que representa uma diferença de 

18,8%. Os investimentos em promoção social cresceram 32%, passando de R$ 2.821.650,00 para R$ 

3.728.669,00.  

 

g) Indicadores de efetividade 

De todos os indicadores, os de efetividade são os mais complexos para se medir, pois trata da evolução do 

conhecimento dos participantes após os treinamentos, decorrido um determinado período de tempo. Visa 

verificar a aplicação de novos conceitos na rotina de trabalho, maior rapidez na execução de novas 

tarefas, melhoria na qualidade do trabalho, além da redução do retrabalho. 

Seguindo orientação do Sescoop Nacional, os indicadores de efetividade devem ser obtidos mediante a 

aplicação de questionário específico junto aos participantes e cooperativas atendidas nos eventos de 

formação profissional e promoção social e visam calcular o percentual de evolução dos resultados das 

avaliações dos eventos. 

A seguir, é demonstrado o grau de satisfação das pessoas que participaram dos treinamentos e ações 

realizadas e promovidas pelo Sescoop/PR.  

 

Gráfico 17: Indicadores de satisfação dos clientes nos eventos de formação profissional 

 
                            Fonte: Sescoop/PR - GDH, 2015 

Podemos afirmar que os eventos de Sescoop/PR contribuíram para a melhoria do desempenho 

profissional, relacional, qualidade gerencial e do conhecimento cooperativista junto às cooperativas. 

Observa-se ainda que existe um grau de satisfação geral com relação aos eventos de formação 

profissional organizados pelo Sescoop/PR, tanto por parte do participante, quanto pelo gestor. 

 

 

Bom: 27,16% 

Excelente: 
72,84% 

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

 
                           Fonte: Sescoop/PR - GDH, 2015 

O resultado demonstra o grau de contribuição dos eventos do Sescoop/PR na evolução do desempenho 

das relações sociais dos participantes e do conhecimento em cooperativismo, além da percepção do gestor 

com relação à melhoria no desempenho das relações sociais no ambiente de trabalho. 

A responsabilidade pelo cálculo, medição dos indicadores e medidas implementadas ou a implementar, 

visando corrigir possíveis causas de insucesso está a cargo da Gerência de Desenvolvimento Humano do   

Sescoop/PR, que se baseou em informações técnicas fornecidas pela equipe e cooperativas, bem como em 

informações extraídas do banco de dados dos sistemas de informática, mantidos e assistidos pela 

coordenação de TI – Tecnologia da Informação do Sescoop/PR. 

 

 

Ação 5204: Monitorar desempenhos e resultados com foco na sustentabilidade das cooperativas 

Essa ação está sob a responsabilidade da Gerência de Desenvolvimento e Autogestão.  

As atividades de monitoramento e desenvolvimento têm como principal objetivo a manutenção da 

qualidade da gestão das cooperativas, preservando sua credibilidade perante terceiros e a transparência 

junto ao quadro social. Busca-se, ainda, assegurar a longevidade dos empreendimentos cooperativos. 

A qualidade da gestão é perseguida mediante processos que envolvem a constituição, o registro, o sistema 

de acompanhamento e a auditoria de gestão, incluindo, também, a análise de cenários econômicos e dos 

meios de conduzir os negócios nos diversos ambientes onde atuam. 

Esses processos combinam-se ao monitoramento das cooperativas, que busca proporcionar melhores 

níveis de eficiência e eficácia, com maiores resultados e menos gastos financeiros. Outra meta é garantir 

que as cooperativas sejam, de fato, sociedades democráticas atentas aos anseios dos cooperados, sem, 

contudo, perder de vista o mercado e os condicionantes econômicos. 

Foram aplicados recursos neste programa no valor de R$ 418.401,36, representando 90,70% do total 

previsto e suas metas físicas atingiram 100,64% do previsto. 

 

 

Regular: 0,10% Bom: 6,10% 

Excelente: 93,80% 

Promoção Social 
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Tabela 11: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade  

Valor/Quant. Unidade de 

Medida 

Previsto Realizado % de realização 

Financeira R$ 1,00 
461.300,00 418.401,36 90,70% 

Física 
(%) cooperativas 

monitoradas 
157 158 100,64% 

Fonte: Sescoop/PR - GDA, 2015 

 

Ações vinculadas aos objetivos estratégicos 

1. Visitas técnicas 

Com o objetivo de apresentar e discutir a análise da situação econômica e financeira das cooperativas, 

foram realizadas 158 visitas técnicas em cooperativas distintas, que contaram com 1.172 participantes. 

Destaca-se que em 73% delas, o presidente da cooperativa esteve presente. Das cooperativas 

analisadas, 64 eram do ramo agropecuário, 01 do ramo consumo, 12 do ramo crédito, 05 do ramo 

educacional, 01 do ramo habitacional, 09 do ramo infraestrutura, 33 do ramo saúde, 06 do ramo 

trabalho, 25 do ramo transporte e 02 do ramo turismo e lazer.  

Para a realização destas visitas técnicas, o GDA elaborou 35 cenários, sendo: 20 regionais, 13 

consolidados por ramos, 01 nacional do ramo crédito e 01 de projeção de fechamento para dezembro 

de 2015. 

Além de servir de fonte de comparação para as cooperativas, esses cenários também são utilizados 

como meio de divulgação institucional e para defesa de Projetos de Lei junto aos poderes Executivo e 

Legislativo. 

Para cumprir as visitas, os técnicos da Gerência de Desenvolvimento e Autogestão percorreram 

aproximadamente de 92.500 km. 

Quadro 3: Cooperativas não visitadas 

 
       Fonte: Sescoop/PR - GDA, 2015 

2. Plano Estratégico de Desenvolvimento Cooperativo (PEDC) 

O PEDC – Plano Estratégico de Desenvolvimento Cooperativo visa orientar de forma mais assertiva a 

aplicação de recursos do Sescoop/PR, conforme as necessidades das cooperativas, através de 

diagnósticos elaborados a partir das interpretações de indicadores econômicos e financeiros, 

indicadores de RH, indicadores de Balanço Social, matriz Swot e projeções da cooperativa, que são 

consolidados pelos analistas do Sistema Ocepar e depois discutidos com as cooperativas analisadas. 

Depois desta sequência de ações, são fixados os vetores que determinam o montante de recurso 

financeira que a cooperativa deverá aplicar em cada objetivo estratégico. 

COOPERATIVA RAMO REGIÃO JUSTIFICATIVA

COOPERFROTA TRANSPORTE CENTRO SUL Foi cancelado o registro da Cooperativa

COOPAVEL AGROPECUÁRIO OESTE Dificuldade de agendamento com a diretoria

COTRIGUAÇU AGROPECUÁRIO OESTE Dificuldade de agendamento com a diretoria

JUSTIFICATIVA PARA COOPERATIVAS NÃO VISITADAS
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Além da criação de novas planilhas com macros em VBA do Excel, foram realizadas 73 reuniões com 

os agentes de cooperativas, a fim de refinar a análise e explicar a metodologia de interpretação. 

Também foram realizadas reuniões com as principais centrais de cooperativas de crédito, para o 

desenvolvimento de uma metodologia que atendesse às necessidades deste ramo. O mesmo 

procedimento foi adotado junto à Unimed Federação do Paraná, para viabilizar o desenvolvimento do 

PEDC Saúde. 

Diante da qualidade das informações extraídas da ferramenta, os técnicos da área também elaboraram 

três diagnósticos regionais: Norte/Noroeste, Oeste/Sudoeste e Centro-Sul, que enriquecerão os planos 

de ações regionais para o ano de 2016.  

Ainda com foco de consolidação da ferramenta, aproveitou-se o espaço no Encontro de Agentes DA e 

DH para esclarecer dúvidas sobre o uso de vetores no planejamento anual do Sescoop/PR. 

3. Trabalhos especiais 

Atendendo à demanda de 07 cooperativas, foram executados os seguintes trabalhos especiais: 

constituição de filial para transporte de cargas; viabilidade financeira para a automação da coleta de 

ovos; levantamento de situação financeira para incorporação/venda; diagnóstico para elaboração de 

planejamento estratégico; elaboração de normativos, fluxos e controles internos; implementação do 

BSC e levantamento da capacidade de pagamento.  

4. Estudos e projetos  

Para encaminhar as demandas das cooperativas paranaenses em âmbito nacional, a Gerência de 

Desenvolvimento e Autogestão elaborou, em 2015, 06 projetos/estudos: rodada de negócios do ramo 

transporte; RNTR-C (recadastramento de frota); bandeira única – GT Táxi; alteração de código 

previdenciário (cooperativas de trabalho e educacionais); concorrência desleal – tributação em 

aplicativos x cooperativas de táxi e aferição de Peso Bruto Total (PBT). 

5. Participação em comitês e grupos de trabalho  

De forma a contribuir com o sistema cooperativista em âmbito nacional e estadual, os técnicos do 

GDA foram envolvidos diretamente em 96 eventos de comitês e grupos de trabalho: Comitê de 

Governança  3 reuniões (Brasília e SP), Comitê de Melhorias do Sistema AG  2 reuniões 

(Brasília), Comitê PDGC  3 reuniões (Brasília) e diversos atendimentos para inserção de 

informações, GT – Subcontratação  3 reuniões (Brasília), GT – Táxi  2 reuniões (Brasília e 

Cascavel), GT – Manual Contábil, Tributário e Operacional Transporte  3 reuniões (Brasília e 

Florianópolis), Comitê CT-e  2 reuniões (Porto Alegre e João Pessoa), GT e-Social  2 reuniões 

(Brasília), Comitê de Análise de Projetos  Sescoop/PR  49 reuniões (Curitiba), Comitê do PRC100 

 10 reuniões (Curitiba), GT – Educação Financeira (duas videoconferências), Fórum Permanente de 

Transportes  6 reuniões (Ministério dos Transportes) e Conselho Fiscal Sebrae/PR  9 reuniões 

(Curitiba). 

6. Palestras e curso 

Em atendimento às demandas das cooperativas, formam realizadas 33 palestras e cursos: Governança 

Cooperativa, no Seminário Nacional do Ramo Transporte, Seminário de Cooperativas e Cerealistas – 

BRDE, Seminário da Juventude do Campo; Semana Acadêmica – Sociesc, Seminário Capixaba de 

Cooperativas de Transporte, Formação de agentes – Campo Grande, Novos Cooperados – Camp, 
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Seminário Mato-grossense de Transportes, Curso de Certificação de Conselheiros (12 turmas), Curso 

para Conselho Fiscal (13 turmas) e Cenário Cooperativo Paranaense (Fórum Financeiro). 

7. Orientação para constituição e registro de cooperativas  

A orientação e o acompanhamento na constituição de novas cooperativas são ações preventivas de 

monitoramento. Para projetar o sucesso dos novos empreendimentos, o Sescoop/PR baseia a 

orientação nos quatro pilares de sustentação: a necessidade e solução; comprometimento dos 

interessados; viabilidade econômica do negócio e sustentação legal.  

Foram atendidos 67 grupos/pessoas interessados em constituir cooperativas, sendo: 11 para o ramo 

agropecuário, 07 de consumo, 02 de crédito, 01 para o ramo educacional, 01 do habitacional, 05 de 

produção, 03 de saúde, 22 de trabalho, 14 de transporte, 01 de turismo. Recebimento e 

encaminhamento de 14 processos de registro de cooperativas no Sistema Ocepar, resultando em:  

 06 registros definitivos ou prorrogados 

 06 registros cancelados 

 02 registros provisórios 

Também foram prestadas 27 orientações para pequenas e novas cooperativas sobre assuntos diversos: 

realização de assembleias, eleições, livros obrigatórios, conselhos de administração e fiscal, 

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

8. Recepção a comitivas e intercâmbios 

Nove missões foram recepcionadas pela Gerência de Desenvolvimento e Autogestão. 

Entre os grupos recebidos estiveram: representantes do sistema cooperativo de crédito e do ramo 

agropecuário paranaense, do sistema cooperativo paraguaio e do cooperativismo de crédito francês, 

além de dirigentes dos estados de São Paulo, Paraíba e Espírito Santo. 

E, com o foco na contribuição para o desenvolvimento de outras unidades no trabalho de 

monitoramento, foram acompanhadas 11 reuniões em cooperativas do Rio Grande do Sul. 

9. Assessoria fisco-contábil 

Com o objetivo de prestar assessoramento fisco-contábil às cooperativas e, também, atender às 

demandas do setor, a equipe do GDA realizou/participou das seguintes atividades: 

 Três reuniões do Gaet - Grupo de acompanhamento e estudos tributários; 

 Uma reunião do Ccont (OCB); 

 Duas avaliações e sugestões de lançamentos contábeis para o ramo transporte (criação de fundo e 

venda de insumos); 

 Revisão técnica de duas normas contábeis para sociedades cooperativas em audiência pública 

pelo CFC; 

 Acompanhamento permanente das legislações tributárias estadual e federal, além de comunicação 

de impactos às cooperativas; 

 Ação junto à Secretaria Estadual da Fazenda (Sefa), prorrogando prazo de exigência NF produtor 

no EFD PR;  

 Assessoramento técnico à OCB em avaliações de cinco Medidas Provisórias; 
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 Participação em duas reuniões do GT Confederativo do e-Social, onde foram discutidos os pontos 

relativos ao cronograma de implantação, as pendências e os ajustes a serem dados ao projeto do 

e-Social; 

 Prestação de 16 serviços de assessoria contábil/tributária para as cooperativas; 

 Avaliação resumida do pacote de ajuste fiscal lançado pelo governo federal, em 15/09/2015; 

 Encaminhamento de emenda ao projeto sobre desoneração da folha de pagamento de pessoas 

portadoras de deficiência e aprendizes; 

 Estudo sobre ativos tributários acumulados; 

 Análise do impacto do Decreto 1.600, sobre a produção primária de matrizeiros, leitões e peixes, 

por demanda de cooperativas do Oeste do Paraná;  

 Reunião com secretário estadual da Fazenda, para encaminhar pedido de revogação do 

diferimento de ICMS sobre energia elétrica das pessoas jurídicas na produção primária de ovos 

férteis, pintainhos, UPL Leitões e UPA Alevinos; 

 Análise do Decreto 8.533/2015, que regulamenta os projetos de investimentos para aproveitar 

crédito presumido de PIS e Cofins na cadeia do leite e seus derivados;  

 Reunião em Porto Alegre com representantes do Mapa, OCB e cooperativas do Paraná; 

 Levantamento de benefícios de crédito presumido de ICMS junto às cooperativas dos ramos 

agropecuário, transporte e saúde. 

10. Cadastramento de auditorias externas 

Realizados os procedimentos para renovação de 01 empresa de auditoria independente que atua em 

cooperativas do Paraná e levantamentos dos controles internos - auditoria de gestão - em 158 

cooperativas. 

11. Conselheiros Fiscais 

Foram realizadas 14 turmas de capacitação, com a participação de 379 conselheiros fiscais das 

cooperativas, com objetivo de treinar os conselheiros eleitos para o desempenho das funções. Os 

módulos realizados visaram atender às necessidades das regiões e, portanto, foram setorizados entre 

Sudoeste, Oeste, Norte, Noroeste e Centro-Sul. Foram ainda realizados sete eventos específicos para o 

ramo saúde. 

12. Fórum dos Contadores 

Cento e dois profissionais, entre contadores, controllers, auditores, analistas e assistentes, 

participaram do Fórum de Contadores das Cooperativas.  

A capacitação visou promover a atualização dos profissionais das áreas contábil, fiscal e tributária 

quanto ao processo de convergência das normas brasileiras de contabilidade às regras internacionais.  

13. Fórum Financeiro 

Com o objetivo de apresentar o desempenho das cooperativas agropecuárias, os resultados alcançados 

em 2014 e debater as perspectivas para a economia nacional e internacional, foi realizado, no mês de 

abril, em Curitiba, o Fórum Financeiro com as instituições que possuem relacionamento com as 

cooperativas. 

O segundo Fórum Financeiro do ano também foi realizado no auditório do Sistema Ocepar e teve 

como objetivo a apresentação das tendências de mercado para o próximo ano, bem como promover 

discussões de cenários em relação ao momento político do País. 
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Ao todo, os eventos contaram com 134 participantes. 

14. Coordenação de eventos 

Através das demandas levantadas em visitas técnicas, ou ainda de forma direta por parte das 

cooperativas, o GDA traça planejamento de eventos de forma centralizada, a fim de atender as 

dificuldades contábeis, tributárias, financeiras ou operacionais das cooperativas. 

Em 2015 foram coordenados 59 eventos que contaram com 2.022 participantes e 785 horas. Para estes 

eventos foram investidos R$ 281.652,52 (Duzentos e oitenta e um mil, seiscentos e cinquenta e dois 

Reais e cinquenta e dois centavos) 

Os eventos coordenados pelo GDA foram: 

Curso de Atualização Tributária - Curso de Auditores Internos - Curso de DIPJ - Curso de 

Fechamento de Balanço - Curso para Conselheiro Fiscal - Fórum dos Dirigentes do Ramo 

Educacional - Fórum dos Profissionais de Contabilidade - Fórum dos Profissionais de Finanças - 

Curso de Especialização em Cooperativismo Aplicado à Educação - Curso de Mediação e 

Direcionamento da Semana Pedagógica - Curso de Formação para Dirigentes de Cooperativas de 

Transp. - Fórum de Dirigentes de Cooperativas de Transporte - Curso de Operação do Sistema 

Siscoserv - Curso de Reciclagem de MOPP - Curso de MOPP - Curso de Direção Preventiva - Curso 

de Gestão de Utilização de Pneus - Curso de Gestão, Liderança e Cooperativismo - Palestra de 

Cooperativismo - Seminário Científico de Cooperativismo - Curso para Desenvolvimento da 

Cooperação - Curso de Noções Básicas de Direção Defensiva - Fórum Nacional de Dirigentes de 

Cooperativas de Transporte - Curso de ECF e-Lalur e Bloco K Movimentação Estoques - Curso de 

Ativo Imobilizado. 

15. Trabalhos de assessoria tributária em apoio à atuação parlamentar da OCB 

Os trabalhos de apoio técnico do Sistema Ocepar ao Sistema OCB nas atividades de representação dos 

interesses do cooperativismo junto aos poderes Legislativo e Executivo demandaram presença da 

Gerência de Desenvolvimento e Autogestão (GDA), Gerência Técnica (Getec) e assessores jurídicos. 

Os resultados representaram economias significativas e imprescindíveis na continuidade dos 

empreendimentos cooperativos, com diminuição da carga tributária e defesa em prol de exclusão das 

cooperativas em medidas que aumentariam sua carga tributária ou custos operacionais em bilhões de 

reais anuais. 

16. AÇÕES DE MONITORAMENTO ESPECÍFICAS POR RAMOS 

 

16.1. Ramo Transporte 

Foram realizados três encontros no ano, reunindo os diretores das cooperativas de transporte, tendo 

como locais as cidades de Cafelândia, Faxinal e Piên, nos quais estiveram presentes 98 pessoas. 

Nesses eventos, discutiram-se os indicadores econômicos e financeiros e o plano de capacitação para 

2016, aspectos relacionados à Lei dos Motoristas, conta frete, recolhimento previdenciário, segurança 

jurídica da categoria CTC com a alteração da Lei 11.442, peso por eixo, aferição de tacógrafos, 

restrição de circulação de bitrens, rodada de negócios, crédito presumido de ICMS e recadastramento 

de frota (RNTRC). 
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Ainda em 2015, o Sescoop/PR apoiou os seguintes eventos ligados ao ramo transporte: Curso de 

Formação para Dirigentes de Cooperativas de Transporte, Fórum de Dirigentes de Cooperativas de 

Transporte, Curso de Reciclagem de MOPP, Curso de MOPP, Curso de Direção Preventiva, Curso de 

Gestão de Utilização de Pneus, Curso de Noções Básicas de Direção Defensiva, Fórum Nacional de 

Dirigentes de Cooperativas de Transporte, contando com 747 participações e investimento da ordem 

de R$ 50,4 mil. 

O ano de 2015 foi marcado pelo esforço no atendimento do fluxo legal para o recadastramento da 

frota, que culminou com a edição da Resolução nº 4.799/2015, que disciplina o tema. A operação de 

recadastramento será realizada em 2016 

Deve ainda ser destacado o evento promovido pelo Sistema Ocepar, em conjunto com a OCB, 

denominado Curso de Formação de Dirigentes de Cooperativas de Transporte, módulo Paraguai, que 

possibilitou que um grupo de 27 dirigentes de 05 estados realizassem visitas em potenciais clientes do 

Paraguai, demonstrando seu portfólio de serviços e, assim, viabilizando futuros contratos. Por meio 

dessa missão, foram ainda realizadas reuniões com órgãos de regulação do transporte paraguaio e 

embaixada brasileira sediada naquele País. 

 

16.2. Ramo Educacional 

Dirigentes das cooperativas do ramo educacional reuniram-se, no novembro, na Cooperativa 

Educacional de Foz do Iguaçu, em um fórum para discutir impactos das legislações vigentes e dos 

projetos de lei em curso, como, também, treinamentos necessários para o setor. Tiveram ainda a 

oportunidade de avaliar os impactos da recessão econômica através da interpretação de indicadores do 

ramo. 

Foi definido que, em 2016, o ramo precisa estar mais integrado e, portanto, os dirigentes solicitaram 

ao Sescoop/PR a realização de turma de imersão em cooperativismo, que proporcionará aos 

cooperados o conhecimento da origem do cooperativismo paranaense e, por consequência, facilitará o 

repasse destas informações em temas transversais. 

16.3. Ramo Saúde 

Foram realizadas 33 visitas técnicas para cooperativas do ramo saúde. O GDA ainda coordenou e 

ministrou curso em sete turmas de conselheiros fiscais específicos do ramo, que contaram com 100 

participações. Dentre as ações realizadas para o ramo, as que mais se destacaram foram: padronização 

a estrutura contábil do Sistema AG; simplificação das informações de Balanço Social; reuniões e 

apresentações para discussão e criação de metodologia específica do PEDC e levantamento da 

necessidade de criação de indicadores específicos do ramo, dando maior atenção aos enquadramentos 

e exigências da ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar). 

 Durante as visitas técnicas, também foi evidenciada a necessidade de atuação sistêmica junto ao 

órgão de regulação nas questões de obrigação de atendimento a novos procedimentos. 

16.4. Ramo Trabalho 

Participação em uma reunião do Conselho Consultivo Nacional do Ramo Trabalho. Foram também 

realizadas 06 visitas técnicas para cooperativas do ramo trabalho quando, além da apresentação de 

cenários econômicos e financeiros, também foram levantadas demandas para subsidiar os trabalhos do 

Conselho Consultivo Nacional do Ramo. Durante as visitas técnicas, também foram explicados e 
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discutidos 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, referente à contribuição previdenciária sobre montante da remuneração recebida em 

decorrência de serviço prestado a pessoas físicas ou jurídicas, 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 à empresa por intermédio de cooperativa de 

trabalho. 

16.5. Ramo Infraestrutura 

Foram realizadas 09 visitas técnicas para cooperativas do ramo infraestrutura. Dentre as principais 

ações destacam-se: participação em 01 reunião do Conselho Consultivo Nacional; participação em 02 

reuniões do Conselho Estadual, através da convocação da Fecoerpa; uma reunião com a Copel para 

discussão sobre o reajuste tarifário e reuniões e discussões com dirigentes para coleta de informações 

para subsídio da Audiência Pública 062, que tinha como objetivo o aprimoramento da metodologia de 

revisão tarifária periódica das permissionárias de distribuição de energia elétrica. 

17. Assessoramento à gestão das pequenas cooperativas 

O Programa de Apoio Integral às Pequenas Cooperativas – Procoope tem sua atuação voltada a dar 

suporte ao desenvolvimento das novas e pequenas cooperativas, através do assessoramento direto na 

regularização documentária, na organização dos processos administrativos e de controle.  

 

17.1. Participantes 

Em 2015, o Procoope contava com 87 cooperativas, das quais 85 foram devidamente visitadas, o que 

representa 97,7% do total. 

 

Quadro 4: Relação das cooperativas constantes no Procoope 

NOME FANTASIA RAMO REGIÃO 

CLAC AGROPECUÁRIO CENTRO SUL 

COACAN AGROPECUÁRIO CENTRO SUL 

COAMIG AGROPECUÁRIO CENTRO SUL 

COOPERALIANÇA AGROPECUÁRIO CENTRO SUL 

COOPERANTE AGROPECUÁRIO CENTRO SUL 

COPERGERA AGROPECUÁRIO CENTRO SUL 

UNICASTRO AGROPECUÁRIO CENTRO SUL 

WITMARSUM AGROPECUÁRIO CENTRO SUL 

CM3 AGROPECUÁRIO NOROESTE 

COACIPAR AGROPECUÁRIO NOROESTE 

COAPROCOR AGROPECUÁRIO NOROESTE 

COOPELER AGROPECUÁRIO NOROESTE 

COOPERATIVA MARIA MACIA AGROPECUÁRIO NOROESTE 

COPERFLORA AGROPECUÁRIO NOROESTE 

NOVA CITRUS AGROPECUÁRIO NORTE 

APROCER COOPERATIVA AGROPECUÁRIO NORTE 

CASB AGROPECUÁRIO NORTE 

COAC AGROPECUÁRIO NORTE 

COAVE AGROPECUÁRIO OESTE 

COOFAMEL AGROPECUÁRIO OESTE 

COOPERNOBRE AGROPECUÁRIO OESTE 

COOVICAPAR AGROPECUÁRIO OESTE 

COCAMP AGROPECUÁRIO SUDOESTE 

COOAVISUL AGROPECUÁRIO SUDOESTE 

COOPERLATE-VIDA AGROPECUÁRIO SUDOESTE 

COTRASUL CONSUMO OESTE 

COOPESF CRÉDITO CENTRO SUL 

CRESERV PINHÃO CRÉDITO CENTRO SUL 

VOTORANTIM CRÉDITO CENTRO SUL 
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CREDIALIANÇA CRÉDITO NORTE 

CREDISANEPAR CRÉDITO OESTE 

RODOCREDITO CRÉDITO SUDOESTE 

CEILIN EDUCACIONAL CENTRO SUL 

COLÉGIO COOPERATIVA EDUCACIONAL CENTRO SUL 

CEACEMP EDUCACIONAL OESTE 

CEFI EDUCACIONAL OESTE 

COOPERMUNDI EDUCACIONAL SUDOESTE 

COOHABIVEL HABITACIONAL OESTE 

CERAL INFRAESTRUTURA CENTRO SUL 

CERAL - DIS INFRAESTRUTURA CENTRO SUL 

CERWIT INFRAESTRUTURA CENTRO SUL 

ELETRORURAL INFRAESTRUTURA CENTRO SUL 

CERCAR INFRAESTRUTURA OESTE 

CERME  INFRAESTRUTURA OESTE 

CERPA INFRAESTRUTURA OESTE 

FECOERPA INFRAESTRUTURA OESTE 

CERCHO INFRAESTRUTURA SUDOESTE 

C. S. ASSISTANCE SAÚDE CENTRO SUL 

COMEPP SAÚDE CENTRO SUL 

COOPCARDIO PR SAÚDE CENTRO SUL 

COPAMED SAÚDE CENTRO SUL 

COPAN SAÚDE CENTRO SUL 

COPI SAÚDE CENTRO SUL 

UNIFISIO SAÚDE CENTRO SUL 

COOPERADI TRABALHO CENTRO SUL 

COOPROSERV TRABALHO CENTRO SUL 

INTERCOOP TRABALHO CENTRO SUL 

UNICAMPO TRABALHO NOROESTE 

COOPERDOL TRABALHO NORTE 

BIOLABORE TRABALHO OESTE 

AEROTAXI TRANSPORTE CENTRO SUL 

CARGAS E ANEXOS TRANSPORTE CENTRO SUL 

COOPERLESTE TRANSPORTE CENTRO SUL 

COOPERLOG TRANSPORTE CENTRO SUL 

COOPON TRANSPORTE CENTRO SUL 

COOPTRAN TRANSPORTE CENTRO SUL 

COOTRAC TRANSPORTE CENTRO SUL 

COTRAG TRANSPORTE CENTRO SUL 

COTRANAUTA TRANSPORTE CENTRO SUL 

COOTRANSPAR TRANSPORTE CENTRO SUL 

COOPERFAX TRANSPORTE NOROESTE 

COOTRAST TRANSPORTE NOROESTE 

RODOCOOP TRANSPORTE NOROESTE 

COOTRAMIL TRANSPORTE NORTE 

COOPERCAF TRANSPORTE OESTE 

COOPERMAP TRANSPORTE OESTE 

COOPERTRAC TRANSPORTE OESTE 

COTRELENA TRANSPORTE OESTE 

COTROLEDO TRANSPORTE OESTE 

COPTRANS TRANSPORTE SUDOESTE 

COTRAMARIO TRANSPORTE SUDOESTE 

COTRANSPEL TRANSPORTE SUDOESTE 

COTRANSUL TRANSPORTE SUDOESTE 

DOVICARGA TRANSPORTE SUDOESTE 

TRANSCOOPER TRANSPORTE SUDOESTE 

COOPTUR TURISMO E LAZER CENTRO SUL 

COOTTRAFOZ TURISMO E LAZER OESTE 

       Fonte:  Sescoop/PR - GDA, 2015 

18. Atendimentos diários 

Rotineiramente são atendidas solicitações de esclarecimentos sobre lançamentos contábeis, inclusão de 

balanços no Sistema AutoGestão, dúvidas tributárias, questões sociais, entre outras. Estes atendimentos 

são realizados por todos os técnicos da Gerência de Desenvolvimento e Autogestão através de contatos 

telefônicos, e-mails ou presencialmente. 
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19. Avaliação crítica dos resultados do monitoramento e desenvolvimento de cooperativas  

Para a elaboração dos indicadores de gestão, a Gerência de Desenvolvimento e Autogestão atua mais 

especificamente nas ações vinculadas aos objetivos estratégicos:  

 Apoio e orientação para constituição e registro; 

 Acompanhamento e monitoramento da gestão cooperativa; 

 Auditoria de gestão cooperativa; 

 Consultoria especializada para cooperativas. 

Os indicadores utilizados para a análise compreendem a mensuração da eficácia, eficiência e da 

efetividade dos recursos aplicados nas ações vinculadas monitoramento. Entre os indicadores destacamos:  

 Investimento médio por evento de monitoramento;  

 Cálculo do percentual do investimento realizado em relação ao previsto em eventos de 

monitoramento (meta financeira);  

 Cálculo do percentual de eventos realizados em relação ao previsto (meta física);  

 A avaliação dos resultados dos eventos de monitoramento, através de pesquisa junto às 

cooperativas. 

 

20. Indicadores de desempenho de gestão do Desenvolvimento e Autogestão 

20.1. Indicadores de eficiência  

20.1.1. Investimento médio por evento realizado em monitoramento. (IMEMO) 

Descrição: Calcula o valor médio investido em monitoramento por evento. 

Fórmula:   𝑰𝑴𝑬𝑴𝑶 =
𝑰𝑻𝑬𝑴𝑶

𝑻𝑬𝑴𝑶
 

Onde: 

Investimento médio por evento realizado em monitoramento = IMEMO 

Investimento total em eventos de monitoramento = ITEMO 

Total de eventos em monitoramento = TEMO 

 

Tabela 12: Comparativo dos valores médios investidos em monitoramento por evento 

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

 A tabela acima demonstra que, em termos nominais, o montante de recursos aplicados teve uma 

redução de 7,6%, ou seja, R$ 178.097,16 (cento e setenta e oito mil, noventa e sete reais e dezesseis 

centavos) a menos que no ano de 2014. Esta redução também foi percebida no valor médio por evento, 

que passou de R$ 15.131,63 para R$ 13.717,12, representando redução de 9,34%. Considerando que toda 

a meta física prevista foi realizada e que em 2015 o número de eventos cresceu, pode-se afirmar que a 

atividade desenvolvida pela equipe do GDA foi mais eficiente, realizando mais atividades com menos 

recurso financeiro. 

Itens 2014 2015

Investimento total – R$ 2.345.402,70 2.167.305,54

Total de eventos 155 158

Valor médio investido – R$ 15.131,63 13.717,12
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 Indicadores de eficácia 

20.1.2. Investimento nos eventos de monitoramento (IEMO) 

Descrição: Calcula o percentual do investimento total realizado em relação ao previsto em 

eventos de monitoramento. 

Fórmula:   𝑰𝑬𝑴𝑶 =
𝑰𝑻𝑬𝑴𝑶

𝑰𝑷𝑬𝑴𝑶
 

Onde: 

Investimento nos eventos de monitoramento = IEMO 

Investimento total em eventos de monitoramento = ITEMO 

Investimento total previsto em eventos de monitoramento = IPEMO 

 

Tabela 13: Comparativo do investimento total realizado em relação ao previsto em eventos de 

monitoramento 

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

No indicador de eficácia financeiro, notamos a aplicação de 100,06% dos recursos financeiros previstos, 

demonstrando que o valor previsto foi integralmente realizado. 

13.2.2. Eventos realizados em monitoramento (ERMO) 

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

de monitoramento. 

Fórmula:   𝑬𝑹𝑴𝑶 =
𝑻𝑬𝑴𝑶

𝑻𝑬𝑷𝑴𝑶
 

Onde: 

Eventos realizados em monitoramento = ERMO 

Total de eventos em monitoramento = TEMO 

Total de eventos previstos em monitoramento = TEPMO 

 

Tabela 14: Comparativo de eventos realizados em relação ao previstos em eventos de 

monitoramento 

Itens 2014 2015 

Total de eventos realizados 155 158 

Total de eventos previstos 159 157 

(%) Percentual de realização 97,5% 100,6% 

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

 

A tabela anterior demonstra que, em 2015, a realização de eventos atingiu 100,6% da meta 

estabelecida. Mesmo não sendo possível a realização de visita técnica em algumas cooperativas 

previamente planejadas, a meta global foi atingida e superada pelo registro e atendimento a novas 

cooperativas. O índice melhorou 3,17% em relação ao ano anterior. 

 

20.2. Indicadores de efetividade 

20.2.1. Avaliação dos resultados dos eventos de monitoramento (C) 

Descrição: Calcula o percentual de evolução dos resultados dos eventos de monitoramento.  

Fórmulas:   𝑪 = ((
𝒃

𝒂
) − 𝟏) × 𝟏𝟎𝟎 

Itens 2014 2015

Investimento total realizado – R$ 2.345.402,70 2.167.305,54

Investimento total previsto – R$ 2.778.300,00 2.166.110,00

(%) Percentual de realização 84,42% 100,06%
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Onde: 

Avaliação dos resultados dos eventos de monitoramento = C 

Soma da avaliação das cooperativas atendidas em eventos de monitoramento (antes dos 

eventos) / Total das amostragens = a 

Soma da avaliação das cooperativas atendidas em eventos de monitoramento (depois dos 

eventos) / Total das amostragens = b 

 

Tabela 15: Resultado do questionário dos resultados dos eventos de monitoramento 

Questões 2014 2015 

1.a Qualidade gerencial das 

cooperativas antes dos eventos de 

monitoramento 

a a 

7,51 7,64 

1.b Qualidade gerencial das 

cooperativas depois dos eventos de 

monitoramento 

b c b c 

8,62 4,46% 8,75 14,64% 

2. Grau de contribuição para a 

melhoria da gestão das cooperativas 

com os eventos de monitoramento 

a a 

8,9 8,7 

3. Grau de satisfação geral com os 

eventos de monitoramento 

a a 

8,8 8,9 

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

 

Obs.: Com o objetivo de redução de custos e recepção de maior volume de formulários, a pesquisa 

foi realizada por meio eletrônico. O formulário pode ser observado no link: 

https://docs.google.com/forms/d/1mDIhTo3leBUyMzTyFbWxKn9T-MQALsHKsefzGxV0UiM/edit 

Os indicadores de efetividade foram obtidos mediante aplicação de questionário específico junto 

às cooperativas atendidas em eventos de monitoramento. A amostragem foi de 31,51% das cooperativas 

atendidas. As notas (de 1 a 10) foram atribuídas às questões avaliadas. O resultado da pesquisa indica 

que, em 2015, o trabalho de monitoramento auxiliou na melhoria de 14,64% na gestão das cooperativas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/1mDIhTo3leBUyMzTyFbWxKn9T-MQALsHKsefzGxV0UiM/edit
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Metas físicas e financeiras realizadas na Gerência de Desenvolvimento e Autogestão 

Tabela 16: Quadro resumo das metas físicas para 2015 

 
Fonte: Sescoop/PR - GDA, 2015 

 

Tabela 17: Quadro resumo das metas financeiras para 2015 

 
Fonte: Sescoop/PR – Sistema Zeus, 2015 

 

Para a elaboração dos indicadores de gestão, a Gerência de Desenvolvimento e Autogestão adotou como 

critério principal a meta de visitas técnicas.   

O monitoramento das cooperativas é uma ação importante realizada pelo Sescoop/PR e atende a um dos 

seus objetivos finalísticos, que compreende o acompanhamento e avaliação das cooperativas de todos os 

ramos. No exercício de 2015, foram atendidas 219 cooperativas pelo Programa de Monitoramento.  

SIM NÃO SIM NÃO SIM NÃO SIM NÃO

AGROPECUÁRIO 30 24 6 24 23 1 20 18 2 74 65 9

CONSUMO 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0

CRÉDITO 17 3 14 23 3 20 15 4 11 55 10 45

EDUCACIONAL 2 0 2 4 3 1 6 2 4 12 5 7

ESPECIAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

HABITACIONAL 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0

INFRAESTRUTURA 0 0 0 5 5 0 4 4 0 9 9 0

MINERAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PRODUÇÃO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SAÚDE 12 12 0 7 7 0 14 14 0 33 33 0

TRABALHO 2 2 0 1 1 0 4 3 1 7 6 1

TRANSPORTE 4 4 0 11 11 0 10 10 0 25 25 0

TURISMO E LAZER 0 0 0 1 1 0 1 1 0 2 2 0

TOTAL 67 45 22 78 56 22 74 56 18 219 157 62

C ooperat ivas Visitas C ooperat ivas Visitas C ooperat ivas Visitas C ooperat ivas Visitas

AGROPECUÁRIO 25 25 104,2% 21 21 91,3% 18 18 100,0% 64 64 98,5%

CONSUMO 0 0 0,0% 1 1 100,0% 0 0 0,0% 1 1 100,0%

CRÉDITO 4 4 133,3% 4 4 133,3% 4 4 100,0% 12 12 120,0%

EDUCACIONAL 0 0 0,0% 3 3 100,0% 2 2 100,0% 5 5 100,0%

ESPECIAL 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0%

HABITACIONAL 0 0 0,0% 1 1 100,0% 0 0 0,0% 1 1 100,0%

INFRAESTRUTURA 0 0 0,0% 5 5 100,0% 4 4 100,0% 9 9 100,0%

MINERAL 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0%

PRODUÇÃO 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0%

SAÚDE 12 12 100,0% 7 7 100,0% 14 14 100,0% 33 33 100,0%

TRABALHO 2 2 100,0% 1 1 100,0% 3 3 100,0% 6 6 100,0%

TRANSPORTE 4 4 100,0% 11 11 100,0% 10 10 100,0% 25 25 100,0%

TURISMO E LAZER 0 0 0,0% 1 1 100,0% 1 1 100,0% 2 2 100,0%

TOTAL 47 47 104,4% 55 55 98,2% 56 56 100,0% 158 158 100,6%

%

CENTRO SUL TOTAL
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%
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%
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Concluímos pelo sucesso na aplicação dos recursos utilizados, cujas metas físicas foram atingidas em 

100,6% e, na avaliação da efetividade, obtivemos como respostas que as cooperativas tiveram uma 

melhoria da ordem de 14,64% em sua gestão após os eventos de monitoramento. 

Com relação à aplicação de recursos financeiros, foi alcançado o índice de 100,06%, demonstrando um 

planejamento consistente e que foi acompanhado ao longo do ano para sua execução plena. O mesmo 

reflexo na execução pode ser visto no plano de metas físicas que foi realizado em 100,6% do planejado. 

Não foi necessária a adoção de medidas saneadoras, pois os objetivos foram amplamente realizados 

dentro dos parâmetros estabelecidos na previsão das metas físicas e financeiras, levando sempre em conta 

o contexto das ações de monitoramento (rotina e demanda). 

 

Programa 5300- Qualidade de vida 

Objetivo do Programa: intensificar a segurança no trabalho e a adoção de responsabilidade 

socioambiental pelas cooperativas e promover estilo de vida saudável entre os cooperados, empregados e 

familiares. 

Ação 5301: Incentivar as cooperativas na promoção da segurança no trabalho 

Foram aplicados recursos neste programa no valor R$ 2.621.627,72, representando 86,32% do 

total previsto e suas metas físicas foram atingidas em 105,71%. 

Nos últimos anos, a segurança tem ganhado um destaque crescente nas cooperativas paranaenses. 

Os investimentos nessa área têm trazido bons resultados, de modo especial na diminuição de acidentes e 

afastamentos do trabalho. As palestras, seminários e encontros têm contribuído significativamente para 

esse fim.  

Tabela 18: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade  

Valor/Quant. Unidade de Medida Previsto Realizado % de realização 

Financeira R$ 1,00 3.037.215,00 2.621.627,72 86,32 

Física Qte. de cooperativas ativas beneficiadas  35 32 88,57 

Fonte: Sescoop/PR - GDH, 2015 

Foram realizados 147 projetos nas cooperativas, tendo como temas: Curso de Brigada de Emergência; 

Curso da Cipa; Curso de Atualização da NR-13; Curso de Atualização das Normas Regulamentadoras – 

NRs; Curso de Atualização do MOPP; Curso de Atualização em Segurança no Trabalho; Curso de 

Bombeiro Civil; Curso de Brigada de Emergência; Curso de Brigada de Incêndio; Curso de Condutores 

de Veículos; Curso de Desenvolvimento da Segurança no Trabalho; Curso de Direção Preventiva; Curso 

de Formação da NR 20 - Inflamáveis e Combustíveis; Curso de Formação de Novos Brigadistas; Curso 

de Formação NR 10 - Segurança em Eletricidade; Curso de Formação NR 35 - Trabalho em Altura; Curso 

de Formação NR13 - Operador de Caldeira; Curso de Formação NR13 - Operador dos Vasos de Pressão; 

Curso de Formação NR33 - Trabalhador Autorizado e Vigia; Curso de Formação para Cipeiros; Curso de 

MOPP; Curso de Normas Regulamentadoras e Anexos; Curso de Operador de Máquinas; Curso de 

Primeiros Socorros; Curso de Qualidade e Mapeamento de Risco;  Curso de Reciclagem na Segurança em 

Eletricidade; Curso de Reciclagem para Vigilantes; Curso de Resgate em Altura; Curso de Saúde e 

Atendimento Ambulatorial; Curso de Saúde e Segurança no Trabalho; Curso de Segurança e Saúde na 

Operação de Máquinas Pesadas; Curso de Segurança e Saúde no Trabalho; Curso de Segurança em 

Instalação e Serviço com Eletricidade; Curso de Segurança na Operação de Empilhadeiras; Curso de 

Segurança na Operação de Máquinas; Curso de Segurança no Trânsito; Curso de Técnicas de Soldagem e 
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Cortes a Quente; Curso Prático para Combate a Incêndio; Palestras Sipat; Programa de Conformidade em 

Segurança e Saúde do Trabalho; Programa de Formação de Motoristas; Programa de Promoção Social. 

As metas financeira e físicas desta ação ficaram abaixo do previsto em função de diversos projetos 

descentralizados demandados pelas cooperativas que tiveram pequenas sobras devido à limitação de 

valores e de horas de instrutores pelo Sescoop/PR, conforme Resolução 39, de 2013, que normatiza a 

contratação de instrutoria e o plano de trabalho das cooperativas. Também nos projetos centralizados, um 

novo programa de qualidade e promoção à saúde teve sua implementação comprometida, devido ao 

planejamento das cooperativas. Diversas ações serão realizadas durante o ano de 2016. 

 

Ação 5302: Promover um estilo de vida saudável entre cooperados, empregados e familiares 

Um programa importante para o desenvolvimento do sistema cooperativista paranaense porque 

proporciona a oportunidade de estimular o estilo de vida saudável entre cooperados, empregados e 

familiares. 

Foram aplicados recursos neste programa no valor de R$ 545.549,19, representando 80,07% do total 

previsto e suas metas físicas ultrapassaram em 104,40%.ao planejado  

O interessante que a participação superou a meta física prevista. Os temas desenvolvidos visam à 

melhoria de renda e saúde. 

São desenvolvidas ações voltadas à prevenção e manutenção da saúde física e mental para a melhoria da 

qualidade de vida do público beneficiário.  

 

Tabela 19: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade  

Valor/Quant. Unidade de Medida Previsto Realizado % de realização 

Financeira R$ 1,00 681.321,00 545.549,19 80,07 

Física Qte. de pessoas beneficiadas com iniciativas  5.000 5.220 104,40 

Fonte: Sescoop/PR - GDH, 2015 

Foram realizados vários projetos nas cooperativas, tendo como temas: Palestras sobre Qualidade de Vida; 

Curso de Culinária; Curso de Gerenciamento do Orçamento Pessoal e Familiar; Curso de Gestão da 

Sustentabilidade; Curso de Orçamento Financeiro Familiar; Curso de Responsabilidade Socioambiental; 

Dia de Cooperar; Encontro de Casais Cooperativistas; Palestra de Comemoração Dia do Trabalho; 

Palestra de Desenvolvimento da Qualidade de Vida; Palestra de Desenvolvimento Pessoal; Palestra sobre 

Cooperação e Desenvolvimento na Família; Palestra sobre Drogas Lícitas e Ilícitas; Palestra sobre 

Educação Cultural; Palestra sobre Educação Financeira; Palestra sobre Escolhas Inteligentes; Palestra 

sobre Estresse; Palestra sobre o Dia do Trabalho; Palestra sobre Orçamento Pessoal e Familiar; Palestra 

sobre Qualidade de Vida; Palestra sobre Qualidade e Meio Ambiente; Palestra sobre Relacionamento 

Familiar; Palestra sobre Responsabilidade Social; Palestra sobre Saúde; Palestra sobre Saúde da Mulher; 

Palestra sobre Sustentabilidade; Palestras de Qualidade de vida; Programa de 5S; Programa de Cultura na 

Cooperativa; Programa de Desenvolvimento do Voluntariado; Programa de Educação Financeira; 

Programa de Felicidade Interna do Cooperativismo; Programa de Integração de Equipes; Programa de 

Promoção Social - Artesanato e Culinária; Programa Qualidade de Vida na Organização; Programa Saúde 

e Qualidade de Vida; Programa sobre Gestão Ambiental; Promoção Social - Artesanato e Culinária; 

Workshop sobre Sustentabilidade; XII Olímpiada da Unimed - Região IV. 
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Destacamos que o meta financeira não foi atingida devido a alguns fatores que envolvem a negociação 

com palestrantes/instrutores e limitação de valores pelo Sescoop. Também, o tipo de público envolvido 

nos projetos: cooperados, empregados e familiares têm sua participação muitas vezes condicionada a 

questões climáticas e de sazonalidade em relação ao plantio e colheita. Já nas cooperativas com público 

operacional, são ocasionados o cancelamento ou adiamento de algumas atividades dependendo do período 

de produção e turnos. 

 

Programa 0106- Gestão da Política de Trabalho e Emprego  

Objetivo do Programa: coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais 

Ação 8938: Gestão do Processo de Planejamento Institucional 

A gestão do processo de planejamento institucional tem por foco a elaboração, aprovação, 

monitoramento, gerenciamento, avaliação, revisão, atualização do planejamento estratégico/produzir e 

monitorar indicadores estratégicos, visando acompanhar e avaliar a execução e o resultado do plano 

estratégico. 

Tabela 20: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade  

Valor/Quant. Unidade de Medida Previsto Realizado % de realização 

Financeira R$ 1,00 26.500,00 23.899,30 90,19 

Física Entidade Mantida  1 1 100,00 

Fonte:  Sescoop/PR – Coord. Adm. e Financeira, 2015 

 

O valor financeiro aplicado foi de 90,19%, correspondente às viagens de alinhamento e acompanhamento. 

Muitas atividades foram realizadas internamente. 

 

Ação 8911: Gestão administrativa 

As ações deste programa têm por objetivo prover meios administrativos para programas finalísticos por 

intermédio do planejamento da execução das ações, das definições estratégicas e operacionais do 

Sescoop/PR. 

Tabela 21: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade  

Valor/Quant. Unidade de Medida Previsto Realizado % de realização 

Financeira R$ 1,00 24.800,00 7.422,90 29,93 

Física 
Planejamento 

instituído/reunião  
1 1 100,00 

Fonte: Sescoop/PR – Coord. Adm. e Financeira, 2015 

 

Em 2015, foram aplicados recursos neste programa que somaram R$ 7.422,90, representando 29,93% do 

total previsto e suas metas físicas foram atingidas.  

Estão locados nesse programa os valores que envolveram viagens do presidente e do superintendente. 

Havia uma previsão orçamentária para viagens internacionais para conhecimento de práticas de 

governança, que não ocorreram por motivos de recessão econômica e remanejamento de atividades. 
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Programa 5400 - Administração e apoio 

Objetivo do Programa: Desenvolver e garantir competências, integrar e alinhar o Sistema Sescoop 

Ação 5401: Intensificar o desenvolvimento de competências alinhado à estratégia do Sescoop 

Não teve planejamento em 2015 para essa ação. 

 

Ação 5402: Desenvolver e implementar a gestão do conhecimento no Sescoop 

As estratégias de desenvolvimento de competências dos funcionários estão reguladas através das 

Resoluções n
os

 40/2014 e 44/2015. O Sescoop/PR identifica necessidades, promove e gerencia ações em 

favor do desenvolvimento pleno das atividades profissionais, buscando manter o quadro de colaboradores 

capacitado e motivado. Nos procedimentos de incentivo ao desenvolvimento profissional de seus 

empregados estão previstas as seguintes modalidades de incentivo:  

 

a) Para a participação em eventos de longa duração, poderá ser concedida bolsa de estudo, desde que 

prevista em convênio ou parceria com instituições de ensino devidamente habilitadas e nos valores e 

percentuais estipulados pelo Sescoop/PR, de acordo com o deliberado pelo Comitê e aprovado pela 

Superintendência e Presidência;  

b) Para a participação em eventos de curta e média duração, poderá ser concedido o pagamento do valor 

do curso;  

c) para a participação em eventos modulares, poderá ser concedido o pagamento de mensalidades. 

 

Foram apoiadas bolsas de estudos para mestrado, graduação, pós-graduação e eventos de curta e média 

duração, num total de 44 bolsas, conforme demonstrado na tabela abaixo. 

 

Tabela 22: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade  

Valor/Quant. Unidade de Medida Previsto Realizado % de realização 

Financeira R$ 1,00 449.880,00 322.058,69 71,59 

Física Rotatividade de Pessoal  5 5 100,00 

Fonte: Sescoop/PR - GDH, 2015 

 

Os recursos aplicados neste programa somaram R$ 322.058,69, representando 71,59% do total previsto. 

A destinação menor de recursos em relação ao previsto ocorreu devido às negociações feitas com as 

instituições de ensino parceiras, que resultaram em valores para bolsas com custo menor, como, também, 

na participação gratuita dos funcionários nos cursos, o que contribuiu também para o não atingimento da 

meta financeira.   
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Ação 5403: Gerar sinergias e integração do Sistema Sescoop 

Não teve planejamento em 2015 para essa ação. 

 

Ação 5404: Assegurar a adequada utilização da tecnologia de informação e comunicação 

Objetivo do Programa: Desenvolver e garantir competências, integrar e alinhar o Sistema Sescoop 

Esse programa tem como finalidade divulgar as ações realizadas pelo cooperativismo paranaense e 

fortalecer a imagem do Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo junto aos principais 

veículos de comunicação. Fazem parte deste programa ações desenvolvidas pela Assessoria de 

Comunicação Social do Sescoop/PR. No decorrer de 2015, foram realizadas várias ações neste sentido, 

tendo sempre como foco o fortalecimento institucional do sistema. 

 

Tabela 23: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade  

Valor/Quant. Unidade de Medida Previsto Realizado % de realização 

Financeira R$ 1,00 304.650,00 198.926,70 65,30 

Física 
Satisfação das cooperativas 

sobre Comunicação  
9 9 100,00 

Fonte: Assessoria da Comunicação do Sescoop/PR e Sistema Zeus, 2015 

Entre os principais trabalhos desenvolvidos pelo setor no ano destacamos o seguinte: 

O Sescoop/PR utiliza como veículo para promoção do cooperativismo o Informe Paraná Cooperativo, 

com circulação diária; o Portal Paraná Cooperativo; a Revista Paraná Cooperativo, veiculada 

mensalmente; a Revista Técnico Científica, com três edições anuais, a produção de áudios semanais para 

programas de rádio das cooperativas e demais emissoras e atendimento às demandas da imprensa local, 

estadual e nacional. 

O Informe Paraná Cooperativo diário é dirigido ao público em geral, publica informações do Sistema 

Ocepar, das cooperativas e políticas públicas que interessam ao cooperativismo. Em 2015, foram editadas 

248 edições, com uma média diária de 18 matérias publicadas no portal www.paranacooperativo.coop.br , 

e enviadas para mais de 4,5 mil e-mails cadastrados no sistema.  

Foram produzidas 11 edições da Revista Paraná Cooperativo, publicadas conjuntamente pela Ocepar e 

Sescoop/PR, com tiragem de 6 mil exemplares em cada uma delas. Também foi editada uma edição 

especial no mês de outubro, que abordou as ações do Programa Jovemcoop, destacando os trabalhos das 

cooperativas com os jovens.  

A Revista Paraná Cooperativo Técnico e Científico teve 3 edições, com tiragem de 1,5 mil exemplares 

cada. É publicada em parceria com a Academia, trazendo os melhores trabalhos dos colaboradores das 

cooperativas paranaenses que realizam cursos de pós-graduação com o apoio do Sescoop/PR.  

Anualmente há ainda a participação no Show Rural Coopavel, com um estande do Sescoop/PR, com o 

objetivo de divulgar as ações do cooperativismo no Estado do Paraná e receber delegações de visitantes 

das cooperativas no local. O evento recebe a visita de cerca de 200 mil pessoas, em sua grande maioria 

produtores rurais ligados ao meio cooperativista brasileiro. 

 

Ação 5405: Assegurar qualidade e transparência na divulgação das ações e na comunicação dos 

resultados 

Não teve planejamento em 2015 para essa ação. 

http://www.paranacooperativo.coop.br/
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Programa 0750 - Apoio administrativo 

Objetivo do Programa: prover os órgãos do Sescoop dos meios administrativos para implementação da 

gestão de seus programas finalísticos 

Ação 8901: Manutenção de serviços administrativos 

Ação 8977: Prover os órgãos do Sescoop dos meios administrativos 

Não há como cumprir com os objetivos do Sescoop sem equipe. Este programa abriga o pagamento de 

pessoal e encargos. Os recursos aplicados neste programa somaram R$ 6.328.523,78, representando 

99,37% do total previsto. A meta física também foi atingida, conforme apresentado na Tabela 24. 

Tabela 24: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade  

Valor/Quant. Unidade de Medida Previsto Realizado % de realização 

Financeira R$ 1,00 6.368.371,00 6.328.523,78 99,37 

Física Entidade Mantida  46 55 119,57 

Fonte: Sescoop/PR- Setor de RH, 2015 

 

Em 2014 foi realizado um processo seletivo público simplificado. O capítulo 6, que trata de áreas 

especiais da gestão - gestão de pessoas, aborda com mais detalhes sobre a estrutura dos Recursos 

Humanos. 

 

Ação 8910: Ações de informática 

 Este programa tem por objetivo prover meios tecnológicos para o desenvolvimento das ações meio e fim.  

Tabela 25: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade  

Valor/Quant. Unidade de Medida Previsto Realizado % de realização 

Financeira R$ 1,00 394.000 347.445,11 88,18% 

Física Serviços de Rede Mantida 1 1 100% 

Fonte: Sescoop/PR – Sistema Zeus, 2015 

 

Apresenta como diretriz de assegurar adequada utilização de tecnologia de informação e comunicação. Os 

recursos aplicados neste programa somaram R$ 347.445,11, representando 88,18% do total previsto. Vale 

ressaltar que a realização financeira ficou abaixo do previsto porque havia uma previsão de contratação de 

dois profissionais para a área que não foi efetivada. O processo seletivo foi realizado em 2014, mas as 

contratações estavam previstas para o exercício de 2015. Aconteceram poucos gastos com manutenções 

de equipamentos. Havia uma previsão de adquirir novos equipamentos por meio de uma licitação do 

Sescoop Nacional, sendo que os valores ficaram superiores aos cotados. Logo, a aquisição foi realizada 

por pregão presencial realizado internamente.   
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Programa 0100 - Assistência ao trabalhador  

Objetivo do Programa: adequar a gestão de pessoas para assegurar o desenvolvimento e a valorização 

de competências, com foco na atração e a retenção dos melhores talentos 

Ação 8903: Assistência médica e odontológica a funcionários  

Ação 8904: Assistência seguro de vida em grupo 

Ação 8905: Auxílio alimentação aos funcionários 

Ação 8906: Auxílio transporte aos funcionários 

Ação 8907: Assistência social aos funcionários 

Os benefícios voltados ao atendimento de seus empregados estão previstos no Capitulo VIII, artigo 16 da 

Resolução n° 41, de 13/10/2014. São os seguintes:  - vale refeição; - vale transporte; - seguro de vida; - 

plano de saúde; - bolsa de estudo; - gratificação por produtividade; - adicional de qualificação (*); - 

progressão horizontal (*); - previdência privada complementar (*);  

(*) Benefícios previstos em Resolução, ainda não implementados, carecendo de normatização específica. 

 

Programa 0773 – Gestão da política de execução financeira, contábil e de controle  

Objetivo do Programa: contribuir para manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do Sescoop/PR, 

mediante administração financeira, orçamentária e contábil 

Ação 8915: Assistência financeira a entidades 

Não se aplica. Não há projeto ou atividade para essa ação. 

Ação 8914: Serviços de administração e controle financeiro 

Em 2015, ocorreu a posse dos membros do Conselho Fiscal, gestão 2015/2019. As atividades executadas 

nesta ação foram: acompanhar e fiscalizar a execução financeira, orçamentária e os atos de gestão, como, 

também, o exame e a emissão de parecer sobre o balanço patrimonial e demais demonstrações 

financeiras. 

Tabela 26: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade  

Valor/Quant. Unidade de Medida Previsto Realizado % de realização 

Financeira R$ 1,00 16.850,00 14.895,60 88,40 

Física Entidade Mantida  1 1 100,00 

Fonte:   Sescoop/PR-Sistema Zeus,-2015 

 

No exercício 2015 foram realizadas seis reuniões ordinárias deste colegiado. As metas físicas foram 

atingidas. 
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Ação 8951: Serviços de Auditoria 

Tabela 27: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade  

Valor/Quant. Unidade de 

Medida 

Previsto Realizado % de realização 

Financeira R$ 1,00 
         154.380,00         127.153,57                    82,36 

Física Horas 
 800                894                  111,75 

Fonte: Setor da Auditoria Interna, Sescoop/PR-2015 

A auditoria interna, instituída nos termos das disposições do Decreto nº 3.591/2000 e da IN SFC/MF nº 

01/2001, visando o assessoramento à administração com informações sobre o desempenho da gestão, 

subsidiando o processo e agregando valor ao gerenciamento da coisa pública, levou a efeito, no exercício de 

2015, um total de  894  horas de trabalho, produzindo nove relatórios específicos na área operacional e, ainda, 

o RAINT/2014, o  PAINT/2016 e no atendimento do artigo 13, item III da IN TCU nº 63/2010,  emitiu 

parecer, anexo ao relatório de gestão do exercício de 2014, com manifestação expressa sobre os controles 

internos administrativos, a regularidade dos processos licitatórios, o gerenciamento da execução de convênios 

e ajustes, sobre o cumprimento das recomendações da auditoria interna, do Tribunal de Contas da União, do 

órgão de controle interno e das decisões e recomendações do Conselho Fiscal e do Conselho Administrativo. 

Avaliação crítica dos resultados Em 2015, a auditoria interna atingiu 111,75% do montante de horas previstas, 

tendo levado a efeito 894 horas de trabalho, com o que cumpriu plenamente o 

planejamento respectivo, no atendimento de sua missão e objetivos. As 

despesas da área foram realizadas na ordem de 82,36% dos valores fixados no 

orçamento respectivo. 

 

2.3.2. Fatores intervenientes do desempenho orçamentário 

  

A instabilidade econômica e política causou grandes impactos em vários setores da sociedade brasileira 

no decorrer de 2015. A volta da inflação, a deterioração das políticas públicas e o aumento desenfreado 

dos tributos e contribuições desaceleraram a economia, com consequências danosas ao emprego, renda e 

crescimento do país. 

 

Apesar de todas essas questões, o cooperativismo paranaense continuou acreditando que, com muito 

trabalho e profissionalismo, é possível desenvolver o setor de forma consistente, mesmo num momento 

de dificuldade. 

 

As cooperativas paranaenses apresentaram um crescimento superior a 19%, quando comparado com 

2014. São quase 1.300.000 cooperados, mais de 82.000 empregos diretos e 2.600.000 postos de trabalho 

gerados pelas nossas cooperativas. Mais de 3.000.000 de paranaenses, 30% da população, estão 

envolvidas com as ações do cooperativismo no Paraná. Hoje, cerca de 50% da produção dos cooperados 

passa por algum tipo de transformação, agregando valor e possibilitando maior estabilidade na renda. 

Todo esse desenvolvimento tem como base as atividades realizadas pelo Sescoop/PR, pois as 

cooperativas vêm promovendo um grande trabalho no preparo de seu público, sejam eles cooperados, 

colaboradores, dirigentes ou familiares, com apoio da entidade. Em 2015, foram realizados 6.509 eventos 

para mais de 179 mil pessoas que integram as cooperativas.  
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2.3.3. Execução descentralizada com transferência de recursos 

Não existiram transferências mediante convênio, contrato de repasse, termo de parceria, termo de 

cooperação, termo de compromisso ou outros acordos, ajustes ou instrumentos congêneres, vigentes no 

exercício de 2015. Todos os pagamentos são realizados diretamente aos prestadores de serviços.  

 

2.3.4. Informações sobre realização das receitas 

A gestão orçamentária e o planejamento institucional do Sescoop têm por finalidade contribuir para a 

transparência e o aperfeiçoamento das práticas de governança corporativa. 

A principal fonte de recursos é a contribuição social, no montante de 2,5%, incidente sobre as folhas de 

pagamento das cooperativas. A tabela abaixo apresenta a evolução das receitas do Sescoop/PR nos três 

últimos exercícios.  

A distribuição orçamentária da contribuição social está prevista em regimento interno e obedece à 

seguinte diretriz: 

• 10% (dez por cento) são destinados ao custeio e à aplicação na Unidade Nacional do Sescoop; 

• 2% (dois por cento) do orçamento é enviado à Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB) 

a título de taxa de administração pela utilização de sua estrutura institucional, de representação, de 

informação e de logística disponível no Sistema OCB/OCEs. 

• 20% (vinte por cento) irão compor o Fundo Solidário de Desenvolvimento Cooperativo 

(Fundecoop), administrado pela Unidade Nacional, conforme resolução do Conselho Nacional do 

Sescoop. 

• 68% (sessenta e oito por cento) são aplicados diretamente pelas unidades estaduais ou regionais, 

nas atividades relativas aos objetivos fins, despesas de caráter geral e investimentos necessários para 

atingir seus objetivos, conforme normas definidas pelo Conselho Nacional do Sescoop. 

 

Tabela 28: Evolução das receitas do Sescoop/PR  

Receita 2013 2014 
Variação % 

2014/2013 
2015 

Variação% 

2015/2014 

Contribuições  26.264.499,73   31.108.463,23  18,44  37.666.411,66  21,08 

Financeiras    1.607.180,55     2.705.775,08  68,36    4.552.636,07  68,26 

Serviços                      -                         -     -                      -    -  

Outras receitas        55.579,95          38.917,07  35,44         33.179,31  -14,74 

Receitas de transferências               65.000,00  - 

TOTAL  27.927.260,23   33.853.155,38  21,34  42.317.227,04  25,00 

Fonte: Sescoop/PR - Sistema Zeus, 2015 

 

O programa de trabalho/orçamento do Sescoop/PR do exercício de 2015, na forma da reprogramação 

aprovada pelo Conselho Nacional, envolveu recursos no total de R$ 40.383.116. As receitas atingiram o 

valor de R$ 42.317.227,04, o que representou variação percentual de 25% em relação ao ano de 2014 e de 

4,79 % da previsão orçamentária. A execução da receita de 2015 está detalhada a seguir. 
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Tabela 29: Execução das receitas do Sescoop/PR – 2015 

ORIGENS 
Prevista Realizada Execução 

R$  % R$  % % 

Receitas de contribuições       36.013.116,00  89,18%       37.666.411,66  104,59% 15,41% 

Receitas patrimoniais        4.240.000,00  10,50%        4.552.636,07  107,37% 96,87% 

Receitas de serviços                        -    0,00%                             -    0,00%   

Transferências correntes                        -    0,00%                             -    0,00%   

Outras receitas correntes             65.000,00  0,16%             33.179,31  51,05% 50,88% 

Alienação de bens                        -    0,00%       

Transferências às UEs 65.000,00 0,16%              65.000,00  100,00% 0,00% 

Outras receitas de capital   0,00%       

TOTAL     40.383.116,00  100%      42.317.227,04  104,79% 4,79% 

Fonte: Sescoop/PR - Sistema Zeus, 2015 

 

Houve aumento do repasse da contribuição em consequência do bom desempenho do cooperativismo 

paranaense. Em função da inflação, as taxas de juros subiram e houve aumento do rendimento financeiro. 

 

2.3.5. Informações sobre a execução das despesas 

 

O Regulamento de Licitações e Contratos do Sescoop/PR segue a normatização do Sescoop Nacional e 

traduz o consenso de todas as entidades do Sistema “S”. Sua sistematização e padronização foram feitas à 

luz da Constituição Federal e dos princípios gerais do chamado processo licitatório, entre os quais estão o 

da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da vinculação ao 

instrumento convocatório e do julgamento objetivo.  

Todos os processos seguem o disposto na Resolução nº 42, de 13/10/2014, aprovada pelo Conselho 

Administrativo na 23ª reunião da Diretoria, realizada em 13 de outubro de 2014, referente à gestão 

2011/2015. Em 2015, foram realizadas licitações na modalidade “pregão presencial” e processos de 

renovação de contratos para fornecimento de alimentação; produção de material gráfico; serviços de 

fornecimento de passagens, locação de veículos e vale refeição. O montante maior de dispensa envolve 

serviços de empresas que prestam serviços de instrutoria. A tabela 30 apresenta os valores efetivamente 

pagos no exercício de 2014 e 2015. 

 

Tabela 30: Execução das despesas por modalidade de licitação, por natureza e por elementos de 

despesa do Sescoop/PR - 2014/2015 

Modalidade de Contratação 

Despesa Liquidada Despesa paga 

2014 2015 2014 2015 

1. Modalidade de Licitação (a+b+c+d+e+f+g) 816.743,98  916.065,00  816.743,98  916.065,00  

a) Convite         

b) Tomada de preços         

c) Concorrência         

d) Pregão  816.743,98  916.065,00  816.743,98  916.065,00  

e) Concurso         

f) Consulta         

g) Regime Diferenciado de Contratações Públicas         

2. Contratações Diretas (h+i) 18.925.169,00  23.358.079,17  18.925.169,00  23.358.079,17  

h) Dispensa   18.894.707,76    23.358.079,17 18.894.707,76   23.358.079,17  

i) Inexigibilidade 30.461,24  24.671,83  30.461,24  24.671,83  
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3. Regime de Execução Especial         

j) Suprimento de fundos         

4. Pagamento de Pessoal (k+l)         

k) Pagamento em folha 4.980.930,47  5.984.385,03   4.980.930,47   5.984.385,03  

l) Diárias 102.095,00    173.156,00  102.095,00    173.156,00  

5. Outros 1.939.998,12  4.705.610,98  1.939.998,12  4.705.610,98  

6. Total (1+2+3+4+5) 26.764.936,57  35.140.296,18  26.764.936,57  35.140.296,18  

Fonte:  Sescoop/PR - Sistema Zeus, 2015 

 

 

Tabela 31: Evolução das Despesas do Sescoop/PR  

Despesas (R$) 2013  2014  Variação %  2015  Variação % 

Correntes  
19.484.992,03     21.404.726,55 9,85% 28.932.591,23 35,17% 

Pessoal e Encargos  
  4.597.828,05       4.980.930,47 8,33% 5.984.385,03 20,15% 

Capital  
      72.867,52          379.279,55 420,51% 223.319,92 -41,12% 

Inversões Financeiras  
0 0 0 0 0 

Outras Despesas  
0 0 0 0 0 

TOTAL  
24.155.687,60     26.764.936,57 10,80% 35.140.296,18 31,29% 

Fonte:  Sescoop/PR - Sistema Zeus, 2015 

 

 

2.4. Desempenho operacional 

Mesmo não atingindo todas as metas financeiras de aplicação de recursos, o planejamento executado 

proporcionou o desenvolvimento do cooperativismo paranaense. Não houve necessidade de adoção de 

medidas saneadoras, pois os objetivos foram realizados dentro dos parâmetros estabelecidos na previsão, 

levando sempre em consideração o contexto das ações planejadas junto com as cooperativas. 

 

2.5. Apresentação e análise dos indicadores de desempenho 

  

Tabela 32: Crescimento da receita realizada  

Descritivo: Taxa de crescimento percentual do valor total da receita total realizada no ano corrente em  

relação ao ano anterior 

Fórmula: ((Valor da receita total realizada no ano/Valor da receita total realizada no ano anterior) -1) X 100 

 

Elemento 2013 2014 2015 

Valor realizado no ano  27.927.260,37 33.853.155,38 42.317.227,04 

Valor realizado no ano anterior  23.254.251,65 27.927.260,37 33.853.155,38 

Índice de crescimento da receita 20,10 21,22 25,00 
 

Fonte: Módulo Orçamento Integrado – Relatórios Relsim 01 - Sistema Zeus 



  

79 

 

Tabela 33: Índice de realização do orçamento 

Descritivo: Valor do orçamento realizado, em relação ao valor do orçamento previsto 

Fórmula: (Orçamento total realizado/Orçamento total previsto) X 100 

 

Elemento 2013 2014 2015 

Total realizado 24.155.687,60  26.764.936,57 35.140.296,18 

Total previsto 26.680.997,00 30.955.709,00 40.383.116,00 

Índice de realização do orçamento 90,50 86,43 87,02 

 

Fonte: Módulo Orçamento Integrado – Relatórios Relsim 01 - Sistema Zeus 

 

Tabela 34: Participação das despesas totais com pessoal no orçamento total realizado 

Descritivo: Execução do orçamento destinado ao pagamento de pessoal, em relação ao total do 

orçamento realizado 

Fórmula: Valor da execução do orçamento destinado ao pagamento de pessoal / Valor do Orçamento 

total realizado X 100 

Elemento 2013 2014 2015 

Total das despesas com pessoal 4.597.828,05  4.980.930,47 5.984.385,03 

Orçamento total realizado 24.155.687,60 26.764.936,57 35.140.296,18 

 Participação da folha de pagamento 19,03 18,61 17,03 
 

Fonte: Módulo Orçamento Integrado – Relatórios Relsim 01 - Sistema Zeus 

Tabela 35: Índice de realização do orçamento da área meio 

Descritivo: Refere-se ao valor da execução orçamentária da área meio, exceto pessoal  

Fórmula: (Valor do orçamento realizado pela área meio, exceto pessoal / Valor do orçamento previsto  

da área meio) x 100 

Elemento 2013 2014 2015 

Orçamento realizado da área meio 863.707,11  872.520,23 864.955,23 

Orçamento previsto da área meio 878.810,00 1.111.196,00 986.711,00 

Índice de execução orçamentária da área meio 98,28 78,52 93,44 
 

Fonte: Módulo Orçamento Integrado – Relatórios Relsim 01 - Sistema Zeus 
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Tabela 36: Índice de realização do orçamento da área finalística 

Descritivo: Refere-se ao valor da execução orçamentária da área finalística, exceto pessoal 

Fórmula: (Valor do orçamento realizado pela área finalística, exceto pessoal / Valor do orçamento 

previsto da área finalística) x 100 

 

Elemento 2013 2014 2015 

Orçamento realizado da área finalística 18.684.442,44  20.911.485,87 28.290.955,92 

Orçamento previsto da área finalística 21.010.437,00 24.508.713,00 33.398.215,00 

Índice de execução orçamentária da área finalística 88,93 85,32 86,50 

 

Fonte: Módulo Orçamento Integrado – Relatórios Relsim 01 - Sistema Zeus 

 

Tabela 37: Participação da área finalística no total do orçamento realizado, exclusive pessoal e 

encargos 

Descritivo: Valor executado pela área finalística, exceto pessoal e encargos, em relação ao valor total    

do orçamento realizado 

Fórmula: (Total realizado da área finalística, exclusive pessoal / Total do orçamento realizado) x 100 

 

Elemento 2013 2014 2015 

Valor total do orçamento realizado da área finalística 18.684.442,44  20.911.485,87 28.290.955,92 

Valor total do orçamento realizado 24.155.687,60 26.764.936,57 35.140.296,18 

Participação da área finalística no orçamento total 77,35 78,13 80,51 

 

Fonte: Módulo Orçamento Integrado – Relatórios Relsim 01 - Sistema Zeus 

Tabela 38: Participação da área meio no total realizado  

Descritivo: Valor executado pela área meio, exceto pessoal, em relação ao valor total do orçamento 

realizado 

Fórmula: (Total realizado da área meio, exceto pessoal /Total do orçamento realizado) x 100 

 

Elemento 2013 2014 2015 

Valor total do orçamento da área meio (R$) 863.707,11 872.520,23 864.955,23 

Valor total do orçamento realizado (R$) 24.155.687,60 26.764.936,57 35.140.296,18 

Participação da área meio no orçamento total (%) 3,58 3,26 2,46 

Fonte: Módulo Orçamento Integrado – Relatórios Relsim 01 - Sistema Zeus 
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Tabela 39: Participação do saldo de exercícios anteriores no orçamento  

Descritivo: Valor total acumulado de saldos de exercícios anteriores, em relação ao valor do      

orçamento realizado no exercício  

Fórmula: (Valor do saldo de exercícios anteriores / Valor total do orçamento realizado) X 100 

 

Elemento 2013 2014 2015 

Saldo de Exercícios anteriores -157.960,00  3.523.247,39  7.106.429,30  

Valor do Orçamento realizado 24.155.687,60 26.764.936,57 35.140.296,18 

Participação do saldo de exercícios anteriores no 

orçamento da unidade 
-0,65 13,16 20,22 

 

Fonte: Módulo Financeiro e Orçamentário – Sistema Zeus 
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CAPÍTULO 3: GOVERNANÇA  
 

3.1. Descrição das estruturas de governança  

A estrutura de gestão do Sescoop/PR obedece às melhores práticas de governança corporativa, 

respeitando os quatro princípios básicos desse modelo de administração: 

a) Transparência – não só em relação aos dados contábeis, mas a todos os assuntos que possam 

gerar conflitos de interesses internos ou externos; 

b) Equidade - igualdade de tratamento a todos os grupos sejam eles conselheiros, governo, 

cooperados, empregados etc; 

c) Prestação de contas – os gestores do Sescoop prestam contas à sociedade, ao sistema 

cooperativista e ao governo sobre todos os atos praticados no exercício de seu mandato; 

d) Responsabilidade – conjunto de ações que garantam a sustentabilidade do negócio, o 

desenvolvimento da comunidade e a preservação do meio ambiente. 

 

São órgãos de deliberação, execução, fiscalização e administração do Sescoop/PR: o Conselho 

Administrativo Estadual, Conselho Fiscal Estadual, Diretoria Executiva, Presidência e 

Superintendência. 
 

3.2- Informações sobre dirigentes e colegiados 

Cabe ao Conselho Administrativo, de acordo com o artigo 8º do Regimento Interno do Sescoop/PR, 

difundir e implementar as políticas, diretrizes, programas, projetos e normativos, em observância das 

deliberações e decisões do Conselho Nacional, contribuindo para que as atribuições e os objetivos do   

Sescoop Nacional sejam alcançados em sua área de atuação. 

 

O Conselho Administrativo do Sescoop/PR é o órgão máximo no âmbito da administração estadual, 

sendo composto por cinco membros titulares e quatro suplentes. O presidente da Ocepar é seu 

presidente nato, compondo com ele mais três conselheiros e igual número de suplentes, sendo um 

oriundo dos trabalhadores em cooperativas, dois de cooperativas contribuintes e um representante do 

Conselho Nacional e seu suplente. 

 

O Conselho Fiscal é composto por três membros titulares e igual número de suplentes. Compete a ele 

acompanhar e fiscalizar a execução financeira, orçamentária e os atos de gestão; examinar e emitir 

pareceres sobre o balanço patrimonial e demais demonstrações financeiras; solicitar ao Conselho 

Administrativo Estadual a contratação de assessoria de auditores ou peritos, sempre que tais serviços 

forem considerados indispensáveis ao bom desempenho de suas funções; elaborar o seu Regulamento 

de Funcionamento, compatível com o Regimento Interno do Conselho Fiscal da Unidade Nacional do 

Sescoop; indicar entre seus pares um presidente e um secretário para coordenar e relatar as atividades; 

dar conhecimento dos seus relatórios à Diretoria Executiva do Sescoop/PR e, se for o caso, ao seu 

Conselho Administrativo. 
 

A Diretoria Executiva é o órgão gestor e de Administração Estadual do Sescoop, consoante às 

diretrizes estabelecidas pelo Conselho Nacional e Administrativo Estadual. É composta pelo 

presidente do Conselho Administrativo Estadual e pelo superintendente. Os atos de representação 

ativa e passiva do Sescoop/PR, em juízo ou fora dele, tais como contratos, quitações, transações, 

desistências, compromissos, acordos e outros que envolvam qualquer tipo de obrigação, 

responsabilidade ou exoneração, serão firmados pelo presidente. Nos órgãos administrativos e 

operacionais, os documentos representativos de obrigações ordinárias, assim definidas pelo Conselho 

Estadual, serão assinados pela Diretoria Executiva. A Diretoria Executiva é dirigida e coordenada 

pelo presidente do Conselho Administrativo Estadual e operacionalizada pelo superintendente. A 
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estrutura básica da equipe técnica do Sescoop/PR, bem como a competência de seus órgãos, é 

aprovada pelo Conselho Administrativo Estadual, mediante proposta do presidente. 
 

Compete ao presidente do Conselho Administrativo Estadual executar a política de atuação do 

Sescoop/PR, respondendo perante o Tribunal de Contas da União pelos atos da sua gestão; representar 

a Administração Estadual em juízo ou fora dele e constituir procuradores; convocar e presidir as 

reuniões do Conselho Administrativo; editar e promover o cumprimento das portarias, resoluções e 

deliberações do Conselho Nacional; aprovar regulamentos internos e suas alterações, definindo as 

atribuições, a organização e a competência dos setores administrativos e operacionais; assinar os 

convênios, contratos, ajustes e outros instrumentos jurídicos; assinar os cheques e os documentos de 

abertura e movimentação de contas bancárias em conjunto com o superintendente ou com funcionário 

especialmente designado, por intermédio de instrumento de procuração que estabeleça os limites dos 

poderes conferidos e a vigência da procuração, cujo período não excederá o mandato em exercício; 

indicar, nomear e contratar o superintendente e estabelecer sua remuneração, mediante aprovação do 

Conselho Administrativo Estadual; cumprir a legislação pertinente nos procedimentos licitatórios; dar 

posse aos membros dos Conselhos Administrativo Estadual e Conselho Fiscal; nomear os assessores e 

gerentes dos órgãos internos do Sescoop/PR, por proposta do superintendente; avocar à sua análise de 

julgamento ou decisão quaisquer questões em assuntos que não sejam da competência do Conselho 

Administrativo Estadual ou que não tenham sido por este avocados; encaminhar ao Conselho 

Administrativo, as propostas de Planos de Trabalho, dos orçamentos anuais e plurianuais e balanço 

patrimonial, demais demonstrações financeiras, o parecer do Conselho Fiscal Estadual e o relatório 

anual de atividades. 
 

Ao superintendente, nomeado e contratado pelo presidente, após aprovação pelo Conselho 

Administrativo Estadual, compete organizar, administrar e executar no âmbito do Estado do Paraná, o 

ensino de formação profissional e de gestão cooperativista, o desenvolvimento e a promoção social 

dos empregados em cooperativas, dos cooperados e seus familiares e de colaboradores; organizar o 

cadastro, o monitoramento, o controle, a consultoria, a auditoria e a supervisão em cooperativas; 

exercer a coordenação, a supervisão e a fiscalização da execução dos programas e dos projetos de 

formação profissional, de gestão cooperativista e de promoção social no Estado; articular-se com 

órgãos e entidades públicas ou privadas estabelecendo instrumentos de cooperação; encaminhar ao 

presidente do Conselho Administrativo Estadual relatórios trimestrais e anuais, com base no plano de 

trabalho; dirigir, ordenar e controlar as atividades técnicas e administrativas da Administração do 

Sescoop/PR, praticando os atos pertinentes de sua gestão; assinar, juntamente com o presidente do 

Conselho Administrativo, ou seus procuradores devidamente constituídos, cheques e documentos de 

abertura e movimentação de contas bancárias; cumprir e fazer cumprir as normas em vigor da 

Administração do Sescoop/PR, do Conselho Administrativo Estadual e do seu presidente; praticar os 

atos de admissão, gestão e demissão dos empregados, sob a supervisão do presidente do Conselho 

Administrativo Estadual; encaminhar ao presidente do Conselho Administrativo Estadual as propostas 

de planos de trabalho, dos orçamentos anuais e plurianuais e balanços e demais demonstrações 

financeiras, o parecer do Conselho Fiscal Estadual e o relatório anual de atividades; secretariar as 

reuniões do Conselho Administrativo Estadual; elaborar e submeter ao presidente do Conselho 

Administrativo Estadual os projetos de atos e normas cuja decisão não seja de sua competência; 

expedir instruções de serviço visando o cumprimento eficiente dos objetivos do Sescoop e das normas 

editadas pelo Conselho Administrativo Estadual; difundir metodologias para a formação profissional 

e para a promoção social dos empregados e cooperados nas sociedades cooperativas, bem como de 

seus familiares e colaboradores. 

Os órgãos da estrutura funcional do Sescoop/PR são dirigidos por gerentes e coordenadores nomeados 

pelo presidente do Conselho Administrativo Estadual, mediante proposta do superintendente.  
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  Quadro 5: Dirigentes e colegiados 

Titular Período de atuação Função 
Áreas/ Subunidades 

Estratégicas 
Segmento, órgão ou entidade que representa 

Jorge Karl 

Jaime Basso 

Soraya Galvão 

Wilson Thiesen 

Alvaro Jabur 

Valter Vanzella 

Prentice Baltazar Júnior 

Renato Nobile 

01/01/2015 

a 

12/04/2015 

Conselheiro Titular 

Conselheiro Titular 

Conselheiro Titular 

Conselheiro Titular 

Conselheiro Suplente 

Conselheiro Suplente 

Conselheiro Suplente 

Conselheiro Suplente 
Conselho Administrativo 

Cabe ao Conselho Administrativo, de acordo com o 

artigo 8º do Regimento Interno do Sescoop/PR, difundir 

e implementar as políticas, diretrizes, programas, 

projetos e normativos, em observância das deliberações e 

decisões do Conselho Nacional, contribuindo para que as 

atribuições e os objetivos do Sescoop Nacional sejam 

alcançados em sua área de atuação. 

Alfredo Lang 

Wellington Ferreira 

Luis Augusto Ribeiro 

Luiz Roberto Baggio 

Paulo Roberto Fernandes Faria 

Frans Borg 

Mauro Vanz 

Karla Tadeu Duarte de Oliveira 

13/04/2015 

a 

31/12/2015 

Conselheiro Titular 

Conselheiro Titular 

Conselheiro Titular 

Conselheiro Titular 

Conselheiro Suplente 

Conselheiro Suplente 

Conselheiro Suplente 

Conselheiro Suplente 

Edvino Schadeck   

Luiz Humberto de Souza Daniel 

Amilton Pires Ribas 

Luiz Roberto Baggio 

Sebaldo Waclawosvky 

Marcos Antonio Primão 

01/01/2015 

a 

12/04/2015 

Conselheiro Titular 

Conselheiro Titular 

Conselheiro Titular 

Conselheiro Suplente 

Conselheiro Suplente 

Conselheiro Suplente 
Conselho Fiscal 

Acompanhar e fiscalizar a execução financeira, 

orçamentária e os atos de gestão; examinar e emitir 

pareceres sobre o balanço patrimonial e demais 

demonstrações financeiras. 
Rosélia Gomes da Silva  

James Fernando de Morais 

Marcos Antonio Trintinalha 

Katiuscia Karine Lange Nied 

Luciano Ferreira Lopes 

Iara Dina Follador Thomaz 

13/04/2015 

a 

31/12/2015 

Conselheiro Titular 

Conselheiro Titular 

Conselheiro Titular 

Conselheiro Suplente 

Conselheiro Suplente 

Conselheiro Suplente 

          Fonte: Sescoop/PR, 2015  
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3.3- Atuação da Unidade de Auditoria Interna 

 

A Unidade de Auditoria Interna é composta por um profissional, contratado por processo de seleção 

pública, subordinado diretamente à autoridade máxima da entidade.  

A administração toma conhecimento das recomendações via encaminhamento expresso dos relatórios das 

verificações realizadas nas áreas operacionais.  

 

A cada trabalho realizado, o relatório respectivo é encaminhado via expediente dirigido ao presidente, 

sendo objeto de reunião prévia com o superintendente e coordenador administrativo. As recomendações 

da auditoria interna inseridas nos relatórios são objeto de reunião com a superintendência e com o 

coordenador administrativo para posterior encaminhamento das implementações respectivas. Inexiste 

sistema de monitoramento dos resultados decorrentes dos trabalhos da auditoria interna cuja verificação é 

feita via acompanhamento do atendimento das recomendações feitas.  

 

Os controles administrativos internos são adequados e capazes de identificarem, evitarem e corrigirem 

falhas e irregularidades, assim como minimizarem riscos inerentes aos processos relevantes da unidade. O 

levantamento das informações gerenciais é realizado via relatórios de gestão e nos sistemas de controle de 

eventos, de registros contábeis, financeiros e de execução orçamentária disponibilizados à auditoria 

interna. 

Quanto à regularidade dos processos licitatórios nas verificações dos processos de licitação e respectivos 

contratos, assim como nos exames relacionados à dispensa e inexigibilidade, em quantitativos suficientes 

para firmar convicção, foram constatados corretos procedimentos quanto ao atendimento da legislação 

pertinente e de regularidade dos processos licitatórios. 

No gerenciamento da execução de convênios e ajustes, o item não é aplicável pela inexistência de 

convênios firmados pela entidade com transferência de recursos financeiros. 

No que se refere às recomendações formuladas pela auditoria interna, a conclusão é de que houve 

implementação de medidas sugeridas, assim como o estudo de outras a serem implementadas, não tendo 

ocorrido recomendações contestadas ou rejeitadas. 

No cumprimento das recomendações expedidas pelo órgão ou Unidade de Controle Interno, não houve 

recomendações expedidas por órgão ou Unidade de Controle Interno. 

Já no cumprimento das determinações e recomendações exaradas pelo Tribunal de Contas da União, no 

decurso desse exercício não ocorreram determinações ou recomendações feitas pelo TCU. 

Quanto ao cumprimento das decisões e recomendações do Conselho Fiscal e do Conselho Administrativo, 

as deliberações e recomendações oriundas destes Conselhos foram plenamente acatadas pela entidade. 

Quando se trata do atendimento do disposto no item 5.2.8, da Portaria CGU nº 133/2013, a auditoria 

interna deu cumprimento às atividades consignadas no PAINT – 2015; não houve solicitação de trabalhos 

especiais efetuados à auditoria interna; não houve demandas apresentadas à auditoria interna pelo 

Conselho Administrativo ou pelo Conselho Fiscal quanto ao cumprimento das atividades consignadas no 

PAINT-2015; e não houve demandas de acompanhamento de recomendações dos órgãos de controle. 
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3.4. Atividades de correição e apuração de ilícitos administrativos 

 

O Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo não possui estrutura formal para atividades de 

correição, no entanto, apura ilícitos administrativos cometidos por colaboradores da entidade, com base 

no seu regimento interno e norma de sindicância da entidade.  

No exercício 2015, no âmbito do Sescoop/PR, não ocorreram fatos a serem apurados por meio de 

sindicância ou outra modalidade de processo administrativo.  

 

Gestão de riscos e controles internos 

Um dos instrumentos utilizados para ajudar na qualidade e suficiência dos controles internos é a auditoria. 

O Sescoop, tanto em âmbito nacional quanto estadual, deliberou pela manutenção dos serviços da 

auditoria interna, objetivando o fortalecimento dos seus controles internos. Dentro dos itens verificados, 

podemos citar o exame e verificação dos procedimentos da administração na área de licitações e contratos 

no atendimento da legislação, resoluções e normas internas pertinentes. Houve ainda o acompanhamento 

da realização de eventos, da execução orçamentária e das despesas decorrentes, via sistemas: “Controle 

de Eventos”, “Digitaldoc” e “Zeus”.  

Também, a análise e exame de processos, de documentos e de ativos da entidade. Verificação e 

acompanhamento de procedimentos ou de processos, quando de sua execução. Conferência de cálculos 

através da revisão e da confirmação dos valores apresentados. Confirmação: verificação da fidedignidade 

das informações obtidas internamente. Inspeção física: exames voltados a itens tangíveis, para testar os 

controles quanto à segurança de quantidades físicas e à qualidade desses bens. Verificação de sistemas, de 

registros e relatórios contábeis. O item 9.3 apresenta informações mais detalhadas sobre a estrutura da 

área de auditoria interna do Sescoop/PR. 

 

3.6 Política de remuneração aos administradores, membros da Diretoria e de Conselhos  

 

3.6.1. Política de remuneração dos membros da Diretoria Estatutária e dos Conselhos de Administração e 

Fiscal 

Os integrantes dos Conselhos Administrativo, Fiscal e o presidente do Sescoop/PR, de acordo com o 

regimento interno, aprovado pelo Decreto 3.017, de 06.04.1999, não recebem remuneração, mas cédula 

de presença e, quando for o caso, ajuda de custo pela sua participação nas reuniões, cujos valores estão 

demonstrados no próximo item. 

As reuniões normalmente ocorrem a cada bimestre ou quando necessário. Por essa razão, não foi 

preenchida a coluna da “média mensal”, apenas o total no exercício. 

Outro fato que merece destaque é que em 2015 ocorreu a mudança do Conselho de Administração e do 

Conselho Fiscal, por esse motivo existem mais dois quadros. 
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3.6.2. Demonstrativo de remuneração mensal de membros do Conselho 

Os integrantes dos Conselhos Administrativo, Fiscal e o presidente do Sescoop/PR, de acordo com o 

regimento interno, aprovado pelo Decreto 3.017, de 06.04.1999, não recebem remuneração e sim, cédula 

de presença e, quando for o caso, ajuda de custo pela sua participação nas reuniões. 

 

Quadro 6: Remuneração dos Conselhos de Administração e Fiscal - I 

Conselho de Administração 

Nome do Conselheiro 

Período de Exercício Remuneração (R$) 

Início Fim 
Média 

mensal 
Total no exercício 

Jorge Karl 

Cooperativa contribuinte  

Conselheiro Titular                                                              

2011 2015 -                     -    

Jaime Basso                           

Cooperativa contribuinte  

Conselheiro Titular                                                              

2011 2015 -               725,00  

Soraya Galvão                         

Representante de empregado em cooperativas    

Conselheiro Titular                                                              

2011 2015 -               670,00  

Wilson Thiesen                         

Representante do Conselho Nacional              

Conselheiro Titular                                                              

2011 2015 -               670,00  

Alvaro Jabur                       

Cooperativa contribuinte     

Conselheiro Suplente                                                              

2011 2015 -                     -    

Valkter Vanzela                             

Cooperativa contribuinte  

Conselheiro Suplente                                                              

2011 2015 -                     -    

Prentice Baltazar Júnior                         

Representante de empregado em cooperativas    

Conselheiro Suplente                                                              

2011 2015 -                     -    

Renato Nobile                     

 Representante do Conselho Nacional              

Conselheiro Suplente                                                              

2011 2015 -                     -    

Fonte: Coordenação Administrativa e Financeira do Sescoop/PR, 2015 
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Quadro 7: Remuneração dos Conselhos de Administração e Fiscal - II 

Conselho de Administração 

Nome do Conselheiro 

Período de Exercício Remuneração (R$) 

Início Fim 
Média 

mensal 
Total no exercício 

Alfredo Lang                            

Cooperativa contribuinte  

Conselheiro Titular                                                              

2015 2019 -            1.522,50  

Wellington Ferreira                           

Cooperativa contribuinte  

Conselheiro Titular                                                              

2015 2019 -            2.175,00  

Luis Augusto Ribeiro                        

Representante de empregado em cooperativas    

Conselheiro Titular                                                              

2015 2019 -            2.972,50  

Luiz Roberto Baggio                         

Representante do Conselho Nacional              

Conselheiro Titular                                                              

2015 2019 -            3.697,50  

Paulo Roberto Fernandes Faria                

Cooperativa Contribuinte          

Conselheiro Suplente                                                              

2015 2019 -            2.175,00  

Frans Borg                           

Cooperativa contribuinte  

Conselheiro Suplente                                                              

2015 2019 -               725,00  

Mauro José Vanz                        

Representante de empregado em cooperativas    

Conselheiro Suplente                                                              

2015 2019 -            1.450,00  

Karla Tadeu Duarte de Oliveira                 

Representante do Conselho Nacional              

Conselheiro Suplente                                                              

2015 2019 -               725,00  

Fonte: Coordenação Administrativa e Financeira do Sescoop/PR, 2015 
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Quadro 8: Remuneração dos Conselhos de Administração e Fiscal - III 

Conselho Fiscal 

   

Nome do Conselheiro Período de Exercício 
Remuneração (R$) 

  

  Início Fim 
Média 

mensal 
Total no exercício 

Luiz Humberto de Souza Daniel                         

Cooperativa contribuinte  

Conselheiro Titular                                                              

2011 2015 -               335,00  

Edvino Schadeck                           

Cooperativa contribuinte  

Conselheiro Titular                                                              

2011 2015 -               725,00  

Amilton Pires Ribas                        

 Representante de empregado em cooperativas    

Conselheiro Titular                                                              

2011 2015 -            1.450,00  

Luiz Roberto Baggio                    

Cooperativa contribuinte     

Conselheiro Suplente                                                              

2011 2015 -                     -    

Sebaldo Waclawosvky                           

Cooperativa contribuinte  

Conselheiro Suplente                                                              

2011 2015 -                     -    

Marcos Antonio Primão                       

Representante de empregado em cooperativas    

Conselheiro Suplente                                                              

2011 2015 -                     -    

Fonte: Coordenação Administrativa e Financeira do Sescoop/PR, 2015 

 

Quadro 9: Remuneração dos Conselhos de Administração e Fiscal - IV 

Conselho Fiscal 

Nome do Conselheiro 

Período de Exercício Remuneração (R$) 

Início Fim 
Média 

mensal 
Total no exercício 

James Fernando de Moraes                          

Cooperativa contribuinte  

Conselheiro Titular                                                              

2015 2019 -            3.697,50  

Marcos Antonio Trintinalha                          

Cooperativa contribuinte  

Conselheiro Titular                                                              

2015 2019 -            3.697,50  

Roselia Gomes da Silva                      

Representante de empregado em cooperativas    

Conselheiro Titular                                                              

2015 2019 -            2.972,50  

Luciano Ferreira Lopes                

Cooperativa Contribuinte          

Conselheiro Suplente                                                              

2015 2019 -               725,00  

Iara Dina Follador Thomaz                          

Cooperativa contribuinte  

Conselheiro Suplente                                                              

2015 2019 -                     -    

Katiuscia Karine Lange Nied                    

Representante de empregado em cooperativas    

Conselheiro Suplente                                                              

2015 2019 -                     -    

Fonte: Coordenação Administrativa e Financeira do Sescoop/PR, 2015 
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3.6.3.  Demonstrativo sintético da remuneração dos administradores e membros de Diretoria 

Com relação ao superintendente, o Quadro 10 apresenta os valores totais pagos nos últimos dois 

exercícios. 

 

   Quadro 10: Síntese da remuneração do superintendente 

 Valores em R$ 1,00 

Identificação do Órgão 

Órgão: (Diretoria Estatutária ou Conselho de Administração ou Conselho Fiscal) 

Remuneração dos Membros 
EXERCÍCIO 

2015 2014 

Número de membros:   

I – Remuneração Fixa (a+b+c+d) 205.616,61 196.142,34 

a) salário ou pró-labore 205.616,61 196.142,34 

b) benefícios diretos e indiretos   

c) remuneração por participação em comitês   

d) outros   

II – Remuneração variável (e+f+g+h+i))   

e) bônus 

Não ocorreu no período. 

f) participação nos resultados 

g) remuneração por participação em reuniões 

h) comissões 

i) outros 

III – Total da Remuneração ( I + II) 205.616,61 196.142,34 

IV – Benefícios pós-emprego Não se aplica à natureza jurídica. 

 V – Benefícios motivados pela cessação do exercício do cargo Não ocorreu no período. 

VI – Remuneração baseada em ações Não ocorreu no período. 

    Fonte: Coordenação Administrativa e Financeira do Sescoop/PR, 2015 
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3.7. Informações sobre a empresa de auditoria independente contratada  

 

O Sescoop Nacional disponibiliza anualmente para todas as unidades estaduais os serviços de 

auditoria independente, prestados pela Grant Thornton Brasil (CNPJ nº 10.830.108/0001-65), 

considerada uma das maiores empresas de auditoria independente do mundo.  

Os trabalhos são realizados de acordo com as Normas de Auditoria Independente das Demonstrações 

Contábeis e Normas Profissionais de Auditor Independente e demais normas e procedimentos 

pertinentes e em vigor.  

A contratação dos serviços foi executada mediante processo licitatório na modalidade Concorrência. 

O valor atual do contratado é de R$ 910.298,00.  

Os serviços contratados são: 

1) Formação de opinião e emissão de Relatório de Auditor Independente sobre as Demonstrações 

Contábeis, referente aos exercícios sociais, para cada uma das 27 Unidades Estaduais e Unidade 

Nacional; 

2) Emissão de relatórios sobre os Controles Internos, referente aos exercícios sociais, para cada uma 

das 27 Unidades Estaduais e Unidade Nacional; 

3) Análise de informações dos relatórios de gestão e prestação de contas das Unidades Estaduais; 

4) Participação em reuniões dos Conselhos Fiscais e Nacional, sempre que convocado; 

5) Trabalho eventual, ou seja, sob demanda, de auditoria de sistemas informatizados (TI). 
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  CAPÍTULO 4: RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE 

 

4.1. Canais de acesso ao cidadão 

Atualmente o Sescoop/PR não possui formalizado um canal de acesso ao cidadão. Existe no site 

http://www.paranacooperativo.coop.br/ppc/index.php/2011-12-05-11-29-14/2011-12-05-11-34-49  um 

“Fale Conosco”, com objetivo de receber mensagens, informações ou esclarecimentos sobre o   

Sescoop/PR. 

 

4.2.Carta de serviços ao cidadão 

Não há conteúdo a declarar. 

 

4.3. Aferição do grau de satisfação dos cidadãos usuários 

Não há conteúdo a declarar. 

 

4.4. Mecanismos de transparência das informações relevantes sobre a atuação da unidade 

   

O Sescoop divulga as informações relativas à gestão orçamentária e financeira no seguinte endereço 

eletrônico: http://www.brasilcooperativo.coop.br/site/servicos/index_transparencia.asp. Os relatórios 

cumprem o estabelecido na Lei de Diretrizes Orçamentárias e dão mais transparência à gestão dos 

processos e demonstram o compromisso institucional em atender à missão do Sescoop: 

– “Promover o desenvolvimento do cooperativismo de forma integrada e sustentável, por meio da 

formação profissional, da promoção social e do monitoramento de cooperativas, respeitando sua 

diversidade, contribuindo para sua competitividade e melhorando a qualidade de vida dos cooperados, 

empregados e familiares”. 

Seguindo a mesma orientação da Unidade Nacional, o Sescoop/PR também divulga suas informações de 

transparência no portal da entidade, no ícone “Transparência”, no endereço eletrônico: 

http://www.paranacooperativo.coop.br/ppc/index.php/component/content/article/19-portal/99984-

transparencia-  Sescooppr  

 

  

http://www.paranacooperativo.coop.br/ppc/index.php/2011-12-05-11-29-14/2011-12-05-11-34-49
http://www.brasilcooperativo.coop.br/site/servicos/index_transparencia.asp
http://www.paranacooperativo.coop.br/ppc/index.php/component/content/article/19-portal/99984-transparencia-sescooppr
http://www.paranacooperativo.coop.br/ppc/index.php/component/content/article/19-portal/99984-transparencia-sescooppr
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CAPÍTULO 5: DESEMPENHO FINANCEIRO E INFORMAÇÕES CONTÁBEIS  

 

5.1. Desempenho financeiro do exercício 

A execução orçamentária e financeira é normatizada pela Resolução nº 28, de 16 de maio de 2005. O 

orçamento é peça fundamental para o planejamento das ações, para o acompanhamento dos resultados e para 

o controle das despesas do Sescoop/PR. 

Para melhor adequar a realização financeira durante o ano, o orçamento sofreu três reformulações, em 

março, junho e agosto, sempre através de consultas as cooperativas e proposta da administração para 

aprovação pelo Conselho de Administração.  

 

5.2. Tratamento contábil da depreciação, da amortização e da exaustão de itens do patrimônio e 

avaliação e mensuração de ativos e passivos 

 

Os dispositivos da NBC T 16.9 e NBC T 16.10 são aplicados às entidades que adotam a Lei 4.320/64, 

o que não é o caso do Sescoop, que adota a Lei 6.404/64. Entretanto, as respectivas normas correlatas 

NBC TG 27 – Ativo imobilizado e NBC TG 01 - Redução ao Valor Recuperável de Ativos são 

seguidas pelo Sescoop. 

As Demonstrações Contábeis foram preparadas considerando o custo histórico como base de valor. 

A vida útil estimada e o método de depreciação do ativo imobilizado são revisados no final de cada 

exercício e o efeito de quaisquer mudanças nas estimativas é contabilizado prospectivamente. 

A depreciação é computada pelo método linear, com base na vida útil estimada de cada bem, 

conforme a Nota Explicativa constante em item específico deste Relatório de Gestão, onde também 

se encontram divulgadas as taxas de depreciação adotadas, a metodologia e as principais práticas 

aplicadas na elaboração das demonstrações contábeis. 

 

5.3. Sistemática de apuração de custos no âmbito da unidade 

O controle e acompanhamento dos custos são realizados pela área administrativa baseados no Sistema 

Zeus e relatórios internos gerados mensalmente.  

 

5.4. Demonstrações Contábeis exigidas pela Lei 6.404/76 e Notas Explicativas 

As Demonstrações Contábeis e Notas Explicativas referentes ao exercício de 2015 do Sescoop/PR 

encontram-se disponibilizadas na internet, no seguinte endereço eletrônico: 

http://www.paranacooperativo.coop.br/ppc/index.php/component/content/article/19-portal/99984-

transparencia-  Sescooppr 

 

 

  

http://www.paranacooperativo.coop.br/ppc/index.php/component/content/article/19-portal/99984-transparencia-sescooppr
http://www.paranacooperativo.coop.br/ppc/index.php/component/content/article/19-portal/99984-transparencia-sescooppr
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CAPÍTULO 6: ÁREAS ESPECIAIS DA GESTÃO 

 

6.1.Gestão de pessoas 
 

As normas, políticas e planos para a área de Recursos Humanos estão previstas no artigo 8º, inciso IV, do 

regimento interno do Sescoop/PR, que estabelece a competência ao Conselho Administrativo em “aprovar 

o plano de cargos, salários e benefícios, o quadro de pessoal e a tabela de remuneração correspondente à 

contratação dos empregados do quadro efetivo do Sescoop/PR”.  

 

Ciente que em ambiente saudável o trabalhador tende a melhorar a produtividade organizacional, o 

Sescoop/PR investe constantemente na melhoria das condições de trabalho do seu quadro de pessoal. 

Dentro de sua atuação, a entidade vê-se diante de desafios comuns a organizações que se relacionam com 

um cenário dinâmico, exigindo contínuo aprimoramento dos processos. Por isso, a entidade vem 

crescendo e se desenvolvendo no sentido de melhor atender aos seus objetivos organizacionais. 

6.1.1. Estrutura de pessoal da Unidade 

Composição da força de trabalho 

Para desenvolver suas atividades, em 31 de dezembro, o Sescoop/PR apresentava uma estrutura funcional 

de 55 pessoas.  

Quadro 11: Composição da equipe nos últimos cinco anos 

Funcionários do  Sescoop/PR Anos 

Setores 2011 2012 2013 2014 2015 

Gerência de Desenvolvimento Humano 14 14 13 13 17 

Gerência de Desenvolvimento e Autogestão 12 12 12 11 12 

Comunicação 4 4 4 4 6 

Administrativo 12 12 12 12 12 

Informática 2 2 2 2 3 

Jurídico 2 2 1 1 2 

Auditoria Interna 1 1 1 1 1 

Superintendente 1 1 1 1 1 

Planejamento e Controle 0 0 0 1 1 

Total 48 48 46 45 55 

Fonte: Setor de RH - Sescoop/PR, 2015 

 

A contratação de pessoal no Sescoop/PR é precedida de processo seletivo público simplificado, com base 

nos princípios constitucionais da legalidade, moralidade, publicidade, impessoalidade e eficiência. 

Ademais, cumpre informar que o regime do contrato de trabalho dos empregados é celetista, perfazendo, 

ainda, carga horária de trabalho semanal de 40 horas, das 08h às 18h. 

Com a necessidade de fortalecer as ações desenvolvidas pelo Sescoop/PR, em consonância com 

planejamento e orçamento, no final do exercício de 2014 foi realizado um processo seletivo 01/2014. As 

contratações/reposições foram realizadas durante o exercício de 2015, representando ao todo mais dez 

profissionais que passaram a integrar a equipe. 
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Quanto à movimentação do pessoal em 2015, foi realizada uma demissão a pedido do próprio 

funcionário.  

 

Gráfico 19: Perfil dos funcionários por gênero - 2015 

 
Fonte: Setor de RH - Sescoop/PR, 2015 

 

O quantitativo de mulheres representava 40% (23) e 60% (32) de homens no exercício de 2015. 

 

 

Quadro 12: Força de trabalho da UPC 

Tipologias dos Cargos 

Lotação Ingressos 

no 

Exercício 

Egressos no 

Exercício Autorizada Efetiva 

1.   Funcionários em cargos efetivos  
46 45 11 1 

2.   Funcionários com contratos temporários 
0 0 0 0 

4.   Total de funcionários (1+2) 
46 45 11 1 

Fonte: Setor de RH - Sescoop/PR, 2015 

 

Quadro 13: Distribuição da lotação efetiva 

Tipologias dos Cargos 
Lotação Efetiva 

Área Meio Área Fim 

1.   Funcionários em cargos efetivos 
19 36 

2.   Funcionários com contratos temporários 
0 0 

4.   Total de Servidores (1+2) 
19 36 

Fonte: Setor de RH - Sescoop/PR, 2015 

 

 

Masculino 

60% 

Feminino 

40% 
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Tabela 40: Evolução da estrutura de pessoal do Sescoop/PR, por faixa etária (2015) 

Descrição 
Até 30 

anos 

De 31 a 40 

anos 

De 41 a 50 

anos 

De 51 a 60 

anos 

Acima de 60 

anos 

Funcionários contratados - CLT em exercício 

na Unidade, lotados nas áreas finalísticas 
9 9 12 5 1 

Funcionários contratados - CLT em exercício 

na Unidade, lotados nas áreas de 

administração e apoio 

3 6 5 1 4 

Total Quadro Fixo 12 15 17 6 5 

Descrição 
Até 30 

anos 

De 31 a 40 

anos 

De 41 a 50 

anos 

De 51 a 60 

anos 

Acima de 60 

anos 

Estagiários 0 0 0 0 0 

Terceirizados 0 0 0 0 0 

Total temporários e estagiários 0 0 0 0 0 

Total da Unidade 12 15 17 6 5 

  Fonte: Setor de RH - Sescoop/PR, 2015 

 

Tabela 41:  Evolução da estrutura de pessoal do Sescoop/PR, por nível de escolaridade (2015) 

Descrição 
 Quantidade de Pessoas por Nível de Escolaridade 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Funcionários contratados - CLT em 

exercício na Unidade, lotados nas áreas 

finalísticas 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 
10 22 2 

- 

 

- 

 

Funcionários contratados - CLT em 

exercício na Unidade, lotados nas áreas de 

administração e apoio 

- 

 

- 

 

- 

 
1 3 6 7 4 

- 

 

- 

 

Total Quadro Fixo - - - 1 3 16 29 6 - - 

Descrição           

Estagiários - - - - - - - - - - 

Terceirizados - - - - - -  - - - 

Total Temporários e Estagiários - - - - - - - - - - 

Total da Unidade - - - 1 3 16 29 6 - - 

    Fonte: Setor de RH -  Sescoop/PR, 2015 

Legenda: 1 - Analfabeto; 2 - Alfabetizado sem cursos regulares; 3 - Primeiro grau incompleto; 4 - 

Primeiro grau; 5 - Segundo grau ou técnico; 6 - Superior; 7 - Aperfeiçoamento / Especialização / Pós-

Graduação; 8 – Mestrado; 9 – Doutorado/Pós Doutorado/PhD/Livre Docência; 10 - Não Classificada. 

 

 

Tabela 42: Distribuição dos colaboradores por cargo (2015) 
Indicador Nº % 

Número de colaboradores no cargo de técnico 23 42% 

Número de colaboradores no cargo de analista 24 44% 

Número de colaboradores no cargo de coordenador de processo 5 9% 

Número de colaboradores no cargo de gerente/assessor 2 4% 

Número de colaboradores no cargo de gerente geral 0 0% 

Número de colaboradores no cargo de superintendente 1 2% 

TOTAL 55 100% 

   Fonte: Setor de RH -  Sescoop/PR, 2015 
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  Tabela 43: Distribuição dos colaboradores, por faixa salarial (2015) 

 

Indicador Nº % 

Número de colaboradores com salário até R$ 2.000,00 3 5% 

Número de colaboradores com salário de 2.001,00 a 3.000,00 5 9% 

Número de colaboradores com salário de 3.001,00 a 5.000,00 21 38% 

Número de colaboradores com salário de 5.001,00 a 6.000,00 5 9% 

Número de colaboradores com salário de 6.001,00 a 7.000,00 4 7% 

Número de colaboradores com salário de 7.001,00 a 8.000,00 5 9% 

Número de colaboradores com salário de 8.001,00 a 9.000,00 4 7% 

Número de colaboradores com salário acima de 9.000,00 8 15% 

TOTAL 55 100% 

   Fonte: Setor de RH - Sescoop/PR, 2015 

 

 

  Tabela 44: Movimentação do quadro de pessoal (2015) 

Indicador de Turnover Nº % 

Número de admissões 11 20 

Número de demissões 1 1,82 

Total de empregados 55  

Movimentação média anual de pessoal (turnover) 

((número de admissões + número de demissões /2)/nº empregados final do 

período)*100 

10,91% 

   Fonte: Setor de RH -   Sescoop/PR, 2015 

 

  Tabela 45: Qualificação da força de trabalho (2015) 

Indicador Nº 

Número de ações de capacitação 263 

Número de horas de capacitação 7.925 hs 

Número de empregados capacitados no exercício 55 

Média de ações de capacitação por empregado 4,8 

Média de horas de capacitação por empregado 144 

   Fonte: GDH -   Sescoop/PR, 2015 

 

 

Análise Crítica 

Em 2015, o Sescoop/PR adequou sua equipe de acordo com a necessidade do crescimento do setor 

cooperativista. Para tanto, foi realizado, em 2014, o processo seletivo público simplificado 01/2014.  

Quanto aos resultados de eventuais avaliações sobre a distribuição da força de trabalho entre a área meio 

e a área fim, não foram realizados estudos para calcular os impactos nos resultados da entidade. 

O Sescoop/PR não realizou estudos ou contratações quanto ao impacto no quantitativo de pessoal 

decorrente da evolução futura dos desligamentos e aposentadorias. 

Também não houve casos de afastamento de pessoal no período de 2015.  
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6.1.2. Demonstrativo das despesas com pessoal 

 

Tabela 46: Despesas de pessoal 

Tipologias/ Exercícios 

 Vencimentos 

e Vantagens 

Fixas  

 Despesas Variáveis  

 Despesas de 

Exercícios 

Anteriores  

 Decisões 

Judiciais  
 Total  

 Retribuições   Gratificações   Adicionais   Indenizações  

 Benefícios 

Assistenciais e 

Previdenciários  

 Demais 

Despesas 

Variáveis  

Funcionários com Cargos Efetivos 

Exercícios  
2015 4.279.607,49  0  231.916,03  0  8.509,80  437.785,73  0   0  0 4.957.819,05  

2014 3.545.090,95  0  227.050,56  0  20.653,90  364.550,71  0   0  0 4.157.449,31  

Funcionários com Contratos Temporários 

Exercícios 
2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Fonte: Setor de RH -   Sescoop/PR, 2015 
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Tabela 47: Despesas e evolução da estrutura de pessoal do Sescoop/PR 

Descrição 2014 2015 

Funcionários contratados - CLT em exercício na Unidade, 

lotados nas áreas finalísticas 

Quant. Despesa 
Valor Valor 

Quant. Despesa 
Valor 

Valor Real. 
Prev. Real. Prev. 

28 

Salários 2.527.000 2.480.948,80 

35 

Salários 2.821.200 2.894.308,50 

Encargos 826.000 728.471,85 Encargos 849.200 848.867,68 

Benefícios 254.000 220.518,43 Benefícios 268.350 267.978,31 

Funcionários contratados - CLT em exercício na Unidade, 

lotados nas áreas de administração e apoio 

Quant. Despesa 
Valor Valor 

Quant. Despesa 
Valor 

Valor Real. 
Prev. Real. Prev. 

17 

Salários 1.175.000 1.084.796,05 

20 

Salários 1.420.400 1.393.808,79 

Encargos 384.500 322.163,06 Encargos 455.200 409.614,33 

Benefícios 166.400 144.032,28 Benefícios 175.280 169.807,42 

Total Quadro Fixo 45   5.332.900,00 4.980.930,47 55   5.989.630,00 5.984.385,03 

Descrição 2014 2015 

Estagiários 

Quant. Despesa 
Valor Valor 

Quant. Despesa 
Valor 

Valor Real. 
Prev. Real. Prev. 

0 

Bolsa 

auxílio 
0 0 

0 

Bolsa 

auxílio 
0 0 

Taxa 0 0 Taxa 0 0 

Terceirizados 0 

Salários 0 0 

0 

Salários 0 0 

Encargos 0 0 Encargos 0 0 

Benefícios 0 0 Benefícios 0 0 

Total Temporários e Estagiários 0   0 0     0 0 

Total da Unidade 45   5.332.900,00 4.980.930,47 55   5.989.630,00 5.984.385,03 

Fonte: Setor de RH - Sescoop/PR, 2015 
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Tabela 48: Investimentos em capacitação de pessoal, executados pelo Sescoop/PR  

Descrição 

Treinamentos Cursos de Graduação Cursos de Pós-

Graduação 

Quantidade Valor 

(R$ 1,00) 

Quantidade Valor 

(R$ 1,00) 

Quantidade Valor 

(R$ 1,00) 

 

Funcionários contratados - CLT em exercício 

na Unidade, lotados nas áreas finalísticas 
150 90.413,73 1 3.120,00 5 115.095,56 

Funcionários contratados - CLT em exercício 

na Unidade, lotados nas áreas de 

administração e apoio 

113 76.866,79 1 9.316,84 3 24.365,77 

Total Quadro Fixo       

Estagiários 0 0 0 0 0 0 

Terceirizados 0 0 0 0 0 0 

Total Temporários e Estagiários 0 0 0 0 0 0 

Total da Unidade 263 167.280,52 2 12.436,84 8 139.461,33 

Fonte: Setor de GDH - Sescoop/PR, 2015 

 

Em suas estratégias de desenvolvimento de pessoal, o Sescoop/PR identifica necessidades, promove e 

gerencia ações em favor do desenvolvimento pleno das atividades profissionais, buscando manter o 

quadro de colaboradores capacitado e motivado.   

 

6.1.3 – Gestão de riscos relacionados a pessoal 

Não houve a necessidade de realizar estudos sobre a gestão de riscos relacionados a pessoas do 

Sescoop/PR. 
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6.2.Gestão de patrimônio e da infraestrutura 

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

na sede da Ocepar, à Av. Cândido de Abreu, 501, Centro Cívico, mediante contrato de gestão. Por não 

possuir instalações físicas próprias, utiliza estruturas das cooperativas, centros de treinamentos e outros 

locais adequados necessários para o desenvolvimento de suas atividades de formação profissional e 

promoção social. 

 

6.2.1. Gestão do patrimônio imobiliário 

O regimento interno do Sescoop/PR, no artigo 8°, item I, estabelece ao Conselho Administrativo, dentre 

outras, a atribuição de editar normas operacionais da entidade. Já o item V do mesmo artigo estabelece 

que cabe ao Conselho decidir sobre aquisições, alienações, cessões ou gravames de bens imóveis. 

 

6.2.2. Informações sobre imóveis locados de terceiros  

Quanto a medidas para uso racional dos recursos, o Sescoop/PR não tem sede própria e utiliza estrutura 

física em conjunto com a Ocepar, mediante contrato de gestão, que visa instrumentalizar a gestão e a 

execução compartilhadas de atividades que, realizadas mediante esforço concentrado, não só satisfaçam o 

interesse comum das partes – cujos fins são similares ou conexos – como também evitem o excesso ou a 

duplicação no emprego de recursos financeiros. 

6.3. Gestão da Tecnologia da Informação 

É facilmente notável que a cada dia que passa a informática adquire mais relevância na vida das pessoas e 

nas empresas. Sua utilização já é vista como instrumento de aprendizagem e sua ação no meio social vem 

aumentando de forma rápida entre as pessoas. 

Nas organizações não poderia ser diferente. Toda empresa necessita estar informatizada para se manter no 

mercado de trabalho e acompanhar as tecnologias. O computador veio para inovar e facilitar a vida das 

empresas. 

A informática talvez seja a área que mais influenciou o curso do século XX. Se hoje vivemos na Era da 

Informação, isto se deve ao avanço tecnológico na transmissão de dados e às novas facilidades de 

comunicação, ambos impensáveis sem a evolução. 

A Tecnologia da Informação está presente em quase tudo que fazemos e em quase todos os produtos que 

consumimos. É muito difícil pensar em mudanças, em transformações, inovações em uma empresa sem 

que em alguma parte do processo da informática não esteja envolvida. 

O objetivo maior da área de Informática no Sescoop/PR é prover ferramentas que proporcionem às 

demais áreas e cooperativas os meios para a execução de suas atividades. É missão do setor prover a 

tecnologia necessária para garantir sempre um maior resultado na relação tempo versus recursos 

humanos. Informação, segurança e disponibilidade são as palavras bases para a atuação dessa área. 
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A atuação da TI segue alinhada ao Plano Estratégico Institucional sob as seguintes diretrizes: 

 Atuação junto às cooperativas 

 Sistemas 

 Aquisições 

 

Atuação junto às cooperativas 

A área de TI auxilia a Gerência de Desenvolvimento Humano em projetos de capacitação exclusivos para 

profissionais de TI, coordenando fóruns especializados, pós-graduação e cursos de curta duração. 

 

I - Fórum de Tecnologia da Informação 

Realizado no dia 09 de julho, em Curitiba, a primeira edição do ano do Fórum de Tecnologia da 

Informação das Cooperativas do Estado do Paraná reuniu mais de 40 profissionais que, juntos, 

representaram mais de 20 cooperativas.  

 

Em 17 de novembro, em Londrina, foi realizado o segundo encontro, com mais de 20 profissionais de 13 

cooperativas.  

II - Fórum de Tecnologia da Informação – Encontros regionais 

Como resultado do fórum realizado no dia 09 de julho, o grupo de gestores de TI solicitou a 

realização de encontros regionais, com o objetivo de prover a integração e intercooperação do público 

de TI dentro de suas regiões. Seguindo esta demanda, foram realizados dois encontros regionais. O 

primeiro, no dia 28 de outubro, em Medianeira, sediado pela Cooperativa Lar, com a participação de 

44 profissionais. O segundo foi realizado no dia 30 de outubro, em Campo Mourão, sediado pela 

Cooperativa Coamo, com a participação de 25 profissionais. 

III - Pós-Graduação em Gestão da Tecnologia da Informação 

A Fundação Getúlio Vagas e o Sescoop/PR, com apoio da área de TI, finalizaram em 2015 a primeira 

turma do curso de pós-graduação em Gestão da Tecnologia da Informação, que iniciou em 2013. O 

curso contou com 41 participantes e representou um importante passo para a profissionalização dos 

gestores e, consequentemente, da área de Tecnologia da Informação das cooperativas. 

IV – Cursos de curta duração 

Foram proporcionados cursos específicos para profissionais de TI nos segmentos de Gestão, 

Infraestrutura e Sistemas. Ao todo foram 18 cursos: Cobit-Cascavel-20/07, Cobit-Maringá-20/07, 

BMPN-Medianeira-22/02, Windows-Curitiba-27/07, BPMN-Curitiba-12/08, BPMN-Londrina-19/08, 

Switches-Cascavel-14/09, BPMN-Castro-16/09, BPMN-Cascavel-21/09, Switches-Maringá-21/09, 

Windows-Curitiba-28/09, Windwos-Curitiba-19/10, ITIL-Curitiba-28/10, Windows-Curitiba-09/11, 

ITIL-Londrina-19/11, Scrum-Cascavel-23/11, ITIL-Cascavel-26/11 e Scrum-Curitiba-26/11. 
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Sistemas  

No ano de 2015, as áreas de Desenvolvimento Humano, Autogestão e de Tecnologia da Informação 

do Sescoop/PR continuaram auxiliando a OCB no projeto de implantação nacional dos sistemas 

Autogestão GDH e Autogestão GDA. O Sistema Autogestão GDH é a ferramenta operacional que o 

Sescoop/PR utiliza para monitorar e controlar os projetos de cursos de formação profissional e 

promoção social. O Sistema AutoGestão GDA proporciona a análise e o monitoramento das 

cooperativas paranaenses. A metodologia de trabalho utilizada no Paraná vem sendo um referencial 

para os demais estados. 

Aquisições 

Em 2015, foram investidos recursos na compra de dois computadores do tipo desktop para 

profissionais de TI e na renovação dos softwares de AntiVírus e AntiSpam. A Tabela 49 apresenta os 

valores realizados por elemento de despesa. 

 

Tabela 49: Realização por elemento de despesas das ações de Informática 
Elemento de 

Despesa 
R$ Contextualização 

Pessoal - 

INFO 
R$ 313.791,96 Salários, encargos e benefícios 

Viagens - 

INFO 
R$ 14.044,64 Passagens, diárias e hospedagens 

Manutenção 

- INFO 
R$ 2.906,21 

Material de consumo, passagens e locomoções, serv. e divulg. institucionais, 

serviços especializados, serviços de transportes e serviços gerais 

Investimento 

- INFO 
R$ 16.702,30 Aquisição de equipamentos de informática e licenças de antivírus 

Total R$ 347.445,11  

      Fonte: Sistema Zeus, Sescoop/PR – 2015 

 

PLANO DE CAPACITAÇÃO DA EQUIPE DE TI 
 

Em 2015 o colaborador Diego Porfirio finalizou o curso de pós-graduação em Gestão de TI, além 

de participar do curso de curta duração sobre a metodologia ITIL e Proficiência em Língua 

Portuguesa.  

O colaborador Lucas Dissenha Ortolan iniciou o curso de pós-graduação em Gerenciamento de 

Projetos e outra pós-graduação em Gestão e Projeto de Banco de Dados, além de participar do 

curso de curta duração sobre tecnologia BI Pentaho, Oratória, BPMN, ITIL e SCRUM.  

O colaborador Plácido da Silva Junior foi capacitado na metodologia ágil de desenvolvimento de 

projetos SCRUM e Proficiência em Língua Portuguesa. 

Para o ano de 2016, está no Plano de Metas do colaborador Lucas Dissenha Ortolan a conclusão 

dos cursos de pós-graduação iniciados em 2015 e a realização do curso de curta duração 

Implementing a Data Warehouse with SQL Server 2012. 

O colaborador Diego Alves Porfirio tem em seu planejamento 2016 cursar uma pós-graduação 

voltada ao desenvolvimento de aplicativos para dispositivos móveis. 

O colaborador Plácido da Silva Junior tem em seu planejamento 2016 cursar o Mestrado 

Profissional em Governança e Sustentabilidade e os cursos de curta duração Media Training e 

Líder Coach. 
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COMPOSIÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO 

A área de TI do Sescoop/PR conta com três colaboradores contratados sobre o regime CLT. Todos 

são analistas de sistemas, sendo que um possui a função de coordenação vinculada às suas 

atribuições. 

SERVIÇOS DE TI 

Atualmente a área de TI do Sescoop/PR conta com três colaboradores dedicados exclusivamente a 

manter os projetos de desenvolvimento dos sistemas AutoGestão GDH e AutoGestão GDA. Para 

proporcionar agilidade e garantir a qualidade dos serviços executados, é adotada a metodologia 

ágil Scrum. Qualquer melhoria ou correção é levantada junto à área finalística e registrada no 

sistema de chamados específico para o controle de solicitações de alterações/melhoria de software. 

Toda implementação passa por testes realizados pela própria área de TI em um primeiro momento 

e, posteriormente, pela homologação da área demandante. Este processo interativo e ágil 

possibilita, além do registro das atividades realizadas, o perfeito alinhamento de expectativa com 

as áreas demandantes e a qualidade dos artefatos entregues pela TI. Processo relacionados à 

manutenção do DataCenter e infraestrutura são mantidos pela equipe do Sistema Ocepar. 

6.3.1. Principais sistemas de informação 

Os sistemas computacionais relacionados com os macroprocessos finalísticos e objetivos 

estratégicos da unidade em 2015,  contemplaram: 

Autogestão GDH – Sistema para planejamento, execução, monitoramento e encerramento de 

projetos de capacitação e promoção social. 

Autogestão GDA – Sistema de monitoramento e análise de cooperativas através de informações 

contábeis, de RH e sociais. 

Zeus – ERP responsável que fornece os módulos de orçamento, patrimônio, contábil e financeiro. 

Em relação às necessidades de novos sistemas informatizados ou funcionalidades para o próximo 

exercício, podemos relacionar: 

PEDC - Temos a intenção de trabalhar o desenvolvimento do PEDC, porém não há previsão para o 

desenvolvimento do mesmo no ano de 2016, devido ao fato da metodologia estar sendo 

amadurecida na área finalística. 

Autogestão GDH – No sistema GDH, está prevista a inclusão do módulo de credenciamento de 

instrutoria que ainda está em discussão na Unidade Nacional. 

Autogestão GDA – No sistema GDA, há previsão de incluir o módulo de projeção e proporcionar 

um cadastro especifico para os dados utilizados pelo modelo PEDC. 

Zeus – Não há previsão de customizações devido a ferramenta ser proprietária. Apenas realizamos 

atualizações de versão, conforme demanda. 

O Quadro 14 apresenta relação dos contratos que vigoraram no exercício de referência do Relatório 

de Gestão.  
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    Quadro 14: Contratos na área de Tecnologia da Informação em 2015 

Nº do 

Contra

to 

Objeto Vigência Fornecedores Custo  Valores 

Desembolsados 2014 
CNPJ Denominação 

------------

-- 

SISTEMA OPERACIONAL 

INTEGRADO  

------- ------- ZEUS RIO ------- Mantido pela Unidade 

Nacional 

------------

-- 

SISTEMA GDH – GESTÃO 

DE PROJETOS DE 

CAPCITAÇÃO E 

PROMOSSÃO SOCIAL 

------- ------- HARTMAN – 

Responsável pelo projeto 

de desenvolvimento. 

Contrato finalizado e 

encerrado.  

------- Mantido pela equipe interna 

de desenvolvimento de 

sistemas. 

------------

-- 

SISTEMA GDA – SISTEMA 

DE ANÁLISE E 

MONITORAMENTO DE 

COOPERATIVAS 

------- ------- CITS - Responsável pelo 

projeto de 

desenvolvimento. 

Contrato finalizado e 

encerrado. 

------- Mantido pela equipe interna 

de desenvolvimento de 

sistemas. 

     Fonte: Tecnologia da Informação, 2015 

     6.3.2 . Informações sobre Planejamento Estratégico de TI (PETI) e /ou Plano Diretor de TI (PDTI) 
 

Comitê Gestor de TI 

O Sescoop/PR realizou estudo para implantação do Comitê Gestor de TI. A minuta de sua 

implantação está criada e espera-se a formalização da mesma para o ano de 2016.  

 

PROJETOS DE TI 2016 

Em 2015 foram executadas melhorias nos sistemas AutoGestão GDH e AutoGestão GDA, 

diretamente ligadas ao Planejamento Estratégico Corporativo e de TI pela característica do apoio 

às áreas finalísticas do Sescoop/PR. O Sistema AutoGestão GDH recebeu dez novas versões 

contendo correções e melhorias especificadas em seus boletins de versão. Já o Sistema 

AutoGestão GDA recebeu dezessete novas versões contendo correções e melhorias especificadas 

em seus respectivos boletins de versão. 

A manutenção dos softwares não resultou em dispêndio financeiro direto pelo Sescoop/PR devido 

ao fato de ter sido realizada pela equipe interna de TI. Os objetivos de sustentação das operações 

finalísticas e evolução tecnológica foram atendidos com sucesso. 

Medidas tomadas para mitigar eventual dependência tecnológica são constantes como, por 

exemplo, utilizar tecnologias amplamente difundidas; não proprietárias e ter posse do código 

fonte. Atualmente os softwares que têm por objetivo suportar as áreas finalísticas foram criados 

sobre as plataformas e frameworks livres como Java e Hibernate. Intrínseca à atuação da TI está a 

premissa do não aprisionamento tecnológico a fornecedores ou plataformas tecnológicas.  

 

6.4. Gestão ambiental e sustentabilidade 

O Sescoop/PR sempre teve a preocupação com o uso racional dos recursos. Nos últimos quatro 

anos, intensificou internamente ações de conscientização através de reuniões realizadas com os 

funcionários da entidade. Desde o final do exercício de 2011, mantém-se uma política interna de 

sustentabilidade, com o objetivo de apresentar propostas a todos os funcionários no sentido de 

despertar a necessidade de utilização dos recursos naturais de forma consciente e, 

consequentemente, a diminuição de custos internos. Em 2015, foram feitas várias reuniões, 
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incentivando a racionalização de utilização de papel, luz e água entre os colaboradores da 

entidade. 

Atualmente o Sescoop não participa da Agenda Ambiental da Administração Pública (A3P). 

Quanto a medidas para uso racional dos recursos, o Sescoop/PR não tem sede própria e utiliza 

estrutura física com o a Ocepar mediante Contrato de Gestão, que visa instrumentalizar a gestão e 

a execução compartilhadas de atividades que, realizadas mediante esforço concentrado, não só 

satisfaçam o interesse comum das partes – cujos fins são similares ou conexos – como também 

evitem o excesso ou a duplicação no emprego de recursos financeiros. 

A contratação de serviços e bens pelo Sescoop/PR sempre teve como prioridade a busca de 

empresas idôneas, sustentáveis e ecologicamente corretas. Sendo que nos procedimentos 

licitatórios realizados pela unidade ainda não se tem exigido certificação ambiental por parte das 

empresas participantes e produtoras (ex: ISO), como critério avaliativo ou mesmo condição na 

aquisição de produtos e serviços. 

Na aquisição de bens ou produtos, busca-se levar em consideração aspectos de durabilidade e 

qualidade. 

A inserção de critérios de sustentabilidade nas licitações é um caminho a ser construído de forma 

gradual, observando sempre os aspectos de legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da 

igualdade, da publicidade, da vinculação ao instrumento convocatório e do julgamento objetivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

107 

 

CAPÍTULO 7: CONFORMIDADE DA GESTÃO E DEMANDAS DOS ÓRGÃOS DE 

CONTROLE 

 

7.1. Tratamento de determinações e recomendações do TCU 

Não houve deliberações, determinações e recomendações do TCU no exercício de 2015. 

Também não há situação das deliberações do TCU que permanecem pendentes de atendimento 

referentes a exercício anteriores. 

O acompanhamento das deliberações do Tribunal, tais como a designação de área específica, sistema 

informatizado, estrutura de controles é realizada pela assessoria jurídica. 

 

7.2. Tratamento de recomendações do órgão de controle interno  

Não houve recomendações expedidas por Órgão ou Unidade de Controle Interno. 

 

7.3. Medidas administrativas para a apuração de responsabilidade por dano ao erário  

Não houve em 2015 casos de danos que tenham sido objeto de medidas internas administrativas 

adotadas no exercício, bem como o número de tomadas de contas especiais instauradas e remetidas 

ao TCU nos casos de não ressarcimento na fase interna de apuração. 

 

7.4. Demonstrações da conformidade do cronograma de pagamento de obrigações como disposto 

no art. 5º da Lei 8.666/1993  

O Sescoop/PR sempre buscou atender ao cronograma de pagamento das obrigações contraídas em 

decorrência da contratação de bens, locações, realização de obras e prestação de serviços. 

A natureza jurídica do Sescoop é Serviço Social Autônomo, onde segue o regulamento de licitações 

e contratos normatizado pelo Sescoop Nacional e traduz o consenso de todas as entidades do 

Sistema “S”. Sua sistematização e padronização foram feitas à luz da Constituição Federal e dos 

princípios gerais do chamado processo licitatório, entre os quais estão o da legalidade, da 

impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da vinculação ao instrumento 

convocatório e do julgamento objetivo. 
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ANEXOS E APÊNDICES 

 

ANEXO I - Demonstrações Contábeis elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no 

Brasil aplicáveis a pequenas e médias empresas e entidades sem finalidades de lucros, as quais abrangem 

os pronunciamentos NBC TG 1000 e ITG 2002 emitidos pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC).  

 



  

109 

 

 



  

110 

 



  

111 

 



  

112 

 



  

113 

 



  

114 

 



  

115 

 



  

116 

 



  

117 

 



  

118 

 



  

119 

 



  

120 

 



  

121 

 



  

122 

 



  

123 

  



  

124 

 

ANEXO II - Relatório da Auditoria Interna
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ANEXO III - Relatório da Auditoria Independente sobre as Demonstrações Contábeis 
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A) PARECER DO CONSELHO FISCAL 
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B) PARECER DO CONSELHO ADMINISTRATIVO 
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C) PARECER DO CONSELHO NACIONAL 
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Declaração da área da UPC responsável pelo gerenciamento da entrega das DBR pelos servidores 

 

 

DECLARAÇÃO 

 

Declaro junto aos órgãos de controle interno e externo que todos os servidores do Sescoop/PR 

obrigados pela Lei 8.730/1993 disponibilizaram suas declarações de bens rendas junto ao setor 

Administrativo e Financeiro para fins de avaliação da evolução patrimonial e outras providências 

cabíveis a cargo dos órgãos de controle. 

 

 

Curitiba, 15 de abril de 2016 

 

José Ronkoski 

716.774.379-87 

Coordenador Administrativo e Financeiro do Sescoop/PR 

 


