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1 - Apresentação 
 

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

 Capítulo 1- Apresentação: Detalha a base normativa, a estruturação do relatório, inexistência ou 

inaplicabilidade de conteúdo, principais realizações da gestão no exercício, dificuldades encontradas, 

dentre outras informações. 

 Capítulo 2- Visão Geral: apresenta os dados e informações sobre a identificação da Unidade, seu 

ambiente de atuação, estrutura e macroprocessos. 

 Capítulo 3- Planejamento Organizacional e Resultados: apresenta os comentários e informações 

sobre a construção do plano estratégico, das estratégias adotadas, das principais ferramentas utilizadas, 

demonstração dos resultados relevantes, desempenho orçamentário e operacional. 

 Capítulo 4- Governança, Gestão de Riscos e Controles Internos: 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 correição, a relação dos principais 

dirigentes e membros de conselhos, sua remuneração e informações sobre a empresa de auditoria 

independente. 

 Capítulo 5- 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 6- Relacionamento com a Sociedade: apresenta os instrumentos, canais de comunicação e 

mecanismos de transparência da unidade junto aos públicos de interesse e sociedade. 

 Capítulo 7- Desempenho Financeiro e Informações Contábeis: apresenta informações sobre a 

execução financeira, apuração de custos e tratamento contábil. 

 Capítulo 8- Conformidade da Gestão e Demandas dos Órgãos de Controle: demonstra a 

conformidade de ações relevantes da gestão da unidade e descreve o tratamento dado às determinações 

e recomendações dos órgãos de controle e medidas de conformidade adotadas; 

 Capítulo 9- Anexos e Apêndices:   traz tabelas e quadros complementares.   

 Capítulo 10- Outras informações:  apresenta o parecer de auditoria interna sobre a prestação de contas 

anual; pareceres dos conselhos (fiscal e nacional); demonstrações contábeis previstas pela lei nº 

6.404/76, incluindo as notas explicativas; informações sobre o relatório de instância ou área de correição; 

relatório da auditoria independente sobre as demonstrações contábeis; declaração de cumprimento das 

disposições da lei 8.730/1993 quanto à entrega de bens e rendas. 
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O ano de 2016 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$ 70 bilhões no ano passado, o que representa 

um crescimento superior a 16%, quando comparado com 2015. São quase 1.415.666 cooperados, mais 

de 84.092 empregos diretos e 2.800.000 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.  

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 2016.  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 48% 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$ 30 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 milhões de cidadãos atendidos no estado por mais de 14,7 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 31 cooperativas, com 2.700 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 2016, foram realizados 

6.883 eventos para mais de 186 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. Em 2015 foram lançadas 13 turmas, totalizando 417 participantes. Em 2016, tiveram início mais 

12 turmas, com 378 participantes. Desde a sua criação, o programa já certificou mais de 850 conselheiros. 
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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.  

 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 2: 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 

  

2.1 Finalidade e competências 

2.1.1 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).  

2.1.2 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. 

IV. assistir às sociedades cooperativas empregadoras na elaboração e execução de programas de 

treinamento e na realização da aprendizagem metódica e contínua; 

V. estabelecer e difundir metodologias adequadas à formação profissional e à promoção social 

do empregado de cooperativa, do dirigente de cooperativa, do cooperado e de seus familiares; 

VI. exercer a coordenação, a supervisão e a realização de programas e de projetos de formação 

profissional e de gestão em cooperativas, para empregados, cooperados e seus familiares; 

VII. colaborar com o poder público em assuntos relacionados à formação profissional e à gestão 

cooperativista e outras atividades correlatas; 

VIII. divulgar a doutrina e a filosofia cooperativistas como forma de desenvolvimento integral 

das pessoas; 

IX. promover e realizar estudos, pesquisas e projetos relacionados ao desenvolvimento humano, 

ao monitoramento e à promoção social, de acordo com os interesses das sociedades cooperativas 

e de seus integrantes. 

 

 

mailto:sescoop@sescooppr.org.br
http://www.paranacooperativo.coop.br/
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2.2 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.  

45/2016: Orienta e normatiza a execução orçamentário-financeira e regula a utilização do Fundo Fixo de Caixa do Sescoop/PR. 

46/2016: Normatiza a contratação de instrutoria por dispensa de licitação nos termos do inciso XII, artigo 9°, da resolução n° 42 do 

Sescoop/PR de 13/10/2014; e o plano de trabalho das cooperativas. 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  

2.3 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. 

http://www.paranacooperativo.coop.br/ppc/index.php/2011-12-05-11-29-14/normativos
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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. 

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 

2015 2016 Variação % 2015 2016* Variação % 2015 2016* Variação % 

220 221 0,45% 1.300.000 1.415.666 109% 82.000        84.092  2,55% 

* Número estimado 

Fonte: Assessoria de Comunicação do Sescoop/PR, 2016 

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. 

 

2.4 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.  
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Figura 1: Organograma Funcional do Sescoop/PR 

 
                                                Fonte:  Sescoop/PR, 2016 
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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. 

José Roberto Ricken Presidente 

01/01/2016 

a 

31/12/2016 

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. 

Leonardo Boesche Superintendente 

Empregado CLT 

01/01/2016 

a 

31/12/2016 

                Fonte: Sescoop/PR, 2016  

                 Continua...  

Quadro 1: Detalhamento do Organograma Funcional do Sescoop/PR 

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. 

Alfredo Lang 

Wellington Ferreira 

Luis Augusto Ribeiro 

Luiz Roberto Baggio 

Paulo Roberto Fernandes Faria 

Frans Borg 

Mauro José Vanz 

Karla Tadeu Duarte de Oliveira 

Conselheiro Titular 

Conselheiro Titular 

Conselheiro Titular 

Conselheiro Titular 

Conselheiro Suplente 

Conselheiro Suplente 

Conselheiro Suplente 

Conselheiro Suplente 

01/01/2016 

a 

31/12/2016 

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 

Conselheiro Titular 

Conselheiro Titular 

Conselheiro Titular 

Conselheiro Suplente 

Conselheiro Suplente 

Conselheiro Suplente 

01/01/2016 

a 

31/12/2016 
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Áreas/ Subunidades 

Estratégicas 
Competências Titular Cargo 

Período de 

atuação 

Gerência de 

Desenvolvimento 

Humano 

Desenvolve ações de formação, capacitação e promoção social. Maria Emília Pereira Lima Empregado CLT 01/01/2016 

a 

31/12/2016 

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 01/01/2016 

a 

31/12/2016 

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 01/01/2016 

a 

31/12/2016 

Assessoria Jurídica Responsável pelo controle da legalidade de contratos e regulamentos 

internos. 

Allan Wolfgang F 

Ruschmann 

Empregado CLT 01/01/2016 

a 

31/12/2016 

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 
01/01/2016 

a 

31/12/2016 

Assessoria Tecnologia 

da Informação 

Realiza a manutenção dos equipamentos e software e desenvolve 

sistemas informatizados. 

Plácido da Silva Junior Empregado CLT 01/01/2016 

a 

31/12/2016 

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 01/01/2016 

A 

31/12/2016 

Coordenador de 

Planejamento e 

Controle 

É responsável pela coordenação do planejamento e controle Marcelo Bonsenhor 

Martins 

Empregado CLT 01/01/2016 

A 

31/12/2016 

                Fonte: Sescoop/PR, 2016 
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2.5 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, 2016 
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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, 2016 
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CAPÍTULO 3: PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL E RESULTADOS 

 

3.1 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; 

 Participação direta das cooperativas no processo de planejamento; 
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 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, 2016 

 

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. 

 

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: 
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 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, 2016
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3.1.1. 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. 

 

 

3.1.2. 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 2016, 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 7 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,  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.  
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3.1.3. Vinculação dos planos da Unidade com as competências institucionais e outros planos 

 

No exercício de 2016, 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 2016, 5.479 eventos de formação profissional para um público de 136.083 

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 

apoio do Sescoop/PR. O curso é aprovado pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior (Capes), vinculada ao Ministério da Educação. As aulas da  terceira turma começaram em 

março de 2016, contando com a participação de 15 pessoas. E foi aberto o processo seletivo para a 

formação da 4ª turma, que terá início em 2017.  

 

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

que, cada vez mais, exige profissionais qualificados em gestão. O programa contempla 24 créditos, 

com cinco disciplinas obrigatórias e três eletivas, mais uma dissertação.  

 

Capacitação e Certificação de Conselheiros 

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

função: o primeiro é destinado para futuros novos conselheiros e o segundo, para conselheiros fiscais 

eleitos. 

 

O programa de Certificação de Conselheiros cooperativos 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. O programa possui a carga de 144 horas, divididas em nove encontros modulares. Em 

2015, foram lançadas 13 turmas, totalizando 417 participantes. Em 2016, tiveram início mais 12 

turmas, com 378 participantes. Desde sua criação, o programa já certificou mais de 850 conselheiros. 
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O curso para conselheiros fiscais visa capacitar os cooperados para desempenharem suas funções com 

efetividade, visando à adequada governança cooperativa para o atendimento à exigência da Resolução 

nº 009 da OCB, preparando os recém-eleitos para exercer com qualidade a função. Foram formadas 

nove turmas, totalizando 328 participações. 

 

Graduação e pós-graduação  

O Sescoop/PR tem intensificado o apoio à realização de cursos de graduação e pós-graduação, com o 

objetivo de viabilizar a especialização em determinadas áreas, possibilitando que o resultado nas 

atividades desempenhadas apresente melhoria e produtividade contínuas.  

 

Realizados em parceria 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 se adequem às realidades de cada cooperativa.  

 

As turmas são abertas nas regiões onde se concentram as demandas, facilitando o acesso dos 

participantes. Em 2016, tiveram início 14 turmas de pós-graduação, enquanto outras 49 encontram-se 

em andamento, totalizando 1.594 alunos. Os cursos de pós-graduação e MBA são realizados por 

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

Positivo, UEM, ITAM, Franklin Covey, entre outras. Na graduação, foram apoiadas três turmas, 

totalizando 72 alunos. 

 

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 em suas 

áreas de atuação, compartilhando conhecimentos e possibilidades de crescimento das pessoas e das 

empresas cooperativas onde desenvolvem suas atividades. 

Com esses objetivos, em 2016, foram realizadas 17 modalidades de fóruns, com a participação de 1.287 

pessoas. 

 

Programa de Certificação de Gestores  

O Programa de Certificação de Gestores teve continuidade em 2016 com a abertura de duas turmas, 

Sicredi Norte Sul e Lar, com carga de 80 horas e a participação de 72 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. 
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Programa Avançado de Gestão – AMP/FAE 

O Programa Avançado de Gestão AMP começou em 2015, com uma turma de 30 participantes. Dos 

nove módulos, cinco foram realizados em 2016. Em um deles, houve uma imersão em Barcelona, na 

Espanha. O objetivo foi propiciar o desenvolvimento de habilidades, conhecimentos e atitudes 

essenciais para exercer a direção-geral de uma cooperativa, com visão estratégica na tomada de 

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

gerir as mudanças, dentre diversas outras qualidades que formam um gestor completo e alinhado com 

os mais modernos conceitos globais de negócios e empreendedorismo. 

 

Eventos de atualização - Congressos 

O Sescoop/PR promoveu a participação das cooperativas em eventos de atualização na área de 

Recursos Humanos, proporcionando a renovação do conhecimento, identificação de tendências, 

metodologias e novidades em treinamento e desenvolvimento. O Congresso Nacional sobre Gestão de 

Pessoas (42º CONARH) contou com a presença de 72 participantes das cooperativas e equipe interna. 

Do Congresso Paranaense de  

Recursos Humanos (XIV CONPARH), participaram 22 pessoas, enquanto 18 representantes de 

cooperativas e do Sescoop/PR estiveram presentes no 31º Congresso Brasileiro de Treinamento e 

Desenvolvimento (CBTD). 

Em 2016, a Associação Brasileira de Recursos Humanos (ABRH-PR) instituiu o eixo Recursos 

Humanos nas Cooperativas, como forma de reconhecimento pelo trabalho e parceria com o 

Sescoop/PR. 

 

Cursos de Aperfeiçoamento Industrial 

Foram promovidos cursos de aperfeiçoamento, com o objetivo de desenvolver competências 

profissionais e pessoais dos colaboradores das cooperativas, para o desempenho de suas atividades, 

segundo padrões de qualidade e produtividade. Os cursos técnicos formaram 247 profissionais em 11 

turmas. 

 

FIC – Felicidade Interna do Cooperativismo 

É um programa desenvolvido e disponibilizado pelo Sescoop Nacional e que a Unidade Estadual 

oferece às cooperativas. Tem como objetivo realizar ampla pesquisa para avaliar nove dimensões 

dentro da cooperativa: bem-estar psicológico, saúde, uso do tempo, vitalidade comunitária, educação, 

cultura, meio ambiente, governança e padrão de vida. Após a realização do diagnóstico, baseado na 

pesquisa, os próprios funcionários sugerem planos de ações e melhorias. O maior propósito é engajar 

os funcionários para que produzam mais e melhor. Sendo mais felizes, as pessoas superam melhor os 

desafios diários e obtêm melhores resultados para a cooperativa e cooperados. No Paraná, três 

cooperativas já aderiram ao programa e estão aplicando os conceitos do FIC: Sicoob Metropolitano, 

Sicoob Norte do Paraná e Sicoob Três Fronteiras, que, inclusive, estão entre as melhores empresas para 

se trabalhar no estado. 
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Encontro Estadual de Agentes de Desenvolvimento Humano e de Autogestão 

Nos dias 14 e 15 de julho, 114 profissionais das cooperativas e do Serviço Nacional de Aprendizagem 

do Cooperativismo (Sescoop/PR) participaram do Encontro Estadual de Agentes de Desenvolvimento 

Humano (DH) e de Desenvolvimento e Autogestão (DA), em Foz do Iguaçu.  

Eles discutiram o papel dos agentes de Desenvolvimento Humano e Autogestão como atores 

estratégicos na implantação do PRC 100, se atualizaram sobre cenários econômicos e perspectivas e 

participaram da palestra “Construindo uma Equipe de Elite”. Além disso, discutiram assuntos 

relacionados às suas regiões, como replanejamento, utilização dos recursos e PEDC. 

 

Encontro Estadual dos Agentes de Promoção Social 

Os Agentes de Cooperativismo que integram o Comitê Gestor dos Programas de Promoção Social, 

apoiados pelo Sistema Ocepar, por meio do Sescoop/PR, e jovens que integram a Liderança Jovem 

Cooperativista se reuniram em Foz do Iguaçu, nos dias 9 e 10 de novembro. O objetivo foi avaliar as 

ações realizadas ao longo do ano, traçar os objetivos para 2017, discutir a importância da Organização 

do Quadro Social (OQS) e analisar como esse trabalho se insere no PRC 100. 

 

Programa de Formação em Planejamento Estratégico 

Em 2016, teve início o Programa de Formação em Planejamento Estratégico, que consiste em preparar 

os profissionais das cooperativas para implementar um modelo de gestão, com foco em melhoria de 

resultado e aumento da competitividade. O programa dá condições para que as cooperativas 

desenvolvam seu ciclo de planejamento, considerando seus segmentos de negócio, com visão de curto, 

médio e longo prazo. Estão participando do Programa as cooperativas Coamig, Cooperaliança, Cocari, 

Dental Uni, Copagril e Nova Produtiva. 

 

Projeto Pesquisa Salarial 

O Projeto Pesquisa Salarial teve início em 2015 e, em 2016, foi aplicada a pesquisa piloto em 12 

cooperativas do ramo agropecuário. Em paralelo, foi desenvolvido o Sistema de Pesquisa Salarial que 

foi testado e teve os modelos de relatórios validados. 

O resultado da pesquisa piloto foi apresentado nos Fóruns de RH, realizados nas regiões centro-sul, 

norte e noroeste e oeste e sudoeste, em setembro. Os profissionais de RH se mostraram satisfeitos com 

o resultado do piloto, validando a metodologia e o sistema que foram apresentados, sugerindo a 

ampliação da pesquisa para os ramos de saúde e crédito. 

 

Indicadores de recursos humanos 

O Sescoop/PR realiza trabalho de acompanhamento e atualização de informações que geram 

indicadores de Recursos Humanos, com a proposta de fornecer dados para o ciclo do Plano Estratégico 

de Desenvolvimento Cooperativo (PEDC) e para as cooperativas, proporcionando mapeamento de seus 

recursos humanos, mensuração do desempenho organizacional e, com isso, contribui para uma melhor 

tomada de decisão nos aspectos de capital humano e geração de valor para a organização. Em 2016, os 

indicadores de RH para o ramo agropecuário foram consolidados, com 30 cooperativas preenchendo 
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as informações mensalmente. Também foram definidos os parâmetros para os indicadores de RH do 

ramo saúde, que serão acompanhados sistematicamente a partir de janeiro de 2017. 

 

 

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 

2016, foram realizados 1.284 eventos que contaram o total de 50.396 participações, em 10.438 horas 

de trabalho. 

Elicoop Feminino  

 O Encontro Estadual de Lideranças Femininas Cooperativistas (Elicoop Feminino) realizado em 2016 

contou com a presença de 155 cooperadas. Teve como objetivo promover a integração e atualização 

da mulher cooperativista, propiciando intercâmbio de experiências para fortalecer e incentivar a 

atuação feminina na cooperativa e na sociedade. 

 A principal característica do Elicoop Feminino é fortalecer valores, difundir conhecimento, 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, em Curitiba, 25 jovens que integram o quadro de associados de cooperativas 

agropecuárias do Paraná, durante o Encontro da Liderança Jovem do Paraná (Elicoop Jovem). Com o 

objetivo de estimular os jovens a pensar e agir de forma criativa na resolução dos seus próprios 

problemas e na proposição de ações inovadoras nas cooperativas, foi realizado um workshop de 

Criatividade. Os jovens também debateram o andamento do Programa Jovemcoop no estado e a 

organização do Encontro Estadual da Juventude, realizado no início de agosto. 

Jovemcoop 

O 25º Encontro Estadual da Juventude Cooperativista Paranaense (Jovemcoop) foi realizado no Sesc 

Caiobá, no litoral do Paraná, nos dias 3 e 4 de agosto, edição que celebrou os 25 anos do evento, que é 

promovido pelo Sistema Ocepar, por meio do Sescoop/PR. Participaram cerca de 250 jovens, 

representando as 12 cooperativas integrantes do Programa Jovemcoop, que tem o objetivo de preparar 

filhos de cooperados para liderança, sucessão familiar, empreendedorismo e cooperativismo.   

Cooperjovem 

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

cooperativas e escolas, com o objetivo de disseminar a cultura da cooperação. Com a mesma finalidade, 

a Central Sicredi desenvolve o programa “A União Faz a Vida”, que é articulado nos estados do Paraná, 

Santa Catarina e São Paulo. Juntos, os dois programas realizam o Encontro Interestadual para os 

professores. Com o tema “Professor – Agente Transformador da Educação”, o evento, realizado 

em outubro, reuniu cerca de 700 educadores. O Programa Cooperjovem conta atualmente com a 

parceria de 22 cooperativas, 27.508 alunos, 1.458 professores, 328 escolas e de 84 municípios 

paranaenses. 
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Na abertura, foi lançada a 7ª 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 mais de 1.000 projetos que ajudaram a disseminar a 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. 

Aprendiz Cooperativo 

Com o objetivo de oferecer ao aprendiz formação integral, pautada em valores cooperativistas, que 

permitam desenvolver a sua capacidade de discernimento para lidar com diferentes situações no mundo 

do trabalho e as competências necessárias ao desempenho de sua atividade, o programa Jovem 

Aprendiz Cooperativo é desenvolvido em parceria com instituições de ensino, atendendo a 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, inserindo os jovens nas cooperativas. 

Em 2016, o programa contemplou mais de 50 cooperativas, com 80 turmas e participação de 

aproximadamente 2.000 jovens. 

São oferecidos três cursos presenciais: Aprendizagem em Serviços Administrativos no 

Cooperativismo, Aprendiz Cooperativo de Processos de Transformação na Indústria de Alimentos e 

Aprendiz em Serviços Operacionais de Supermercados. 

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

“Aprendizagem em Comércio e Serviços”, atendendo às demandas das unidades mais distantes ou onde 

não há estrutura para o desenvolvimento dos demais cursos. 

Dia de Cooperar (Dia C) 

A proposta do Dia C é envolver as cooperativas e a comunidade através de ações que promovam o 

voluntariado. O evento é realizado por ocasião das comemorações do Dia Internacional do 

Cooperativismo que, em 2016, ocorreu no dia 2 de julho. 

Em todo o Paraná, o Dia de Cooperar teve o envolvimento de 97 cooperativas, em 32 iniciativas, 

realizadas em 21 municípios, com cerca de dois 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, Central Sicredi, Sicoob Sul, Unimed Curitiba e Unimed Federação, com o apoio 

da Prefeitura de Curitiba. 

O evento em Curitiba, contou com a 2ª Caminhada do Voluntariado Cooperativista Paranaense, que 

reuniu mais de duas mil pessoas. Além disso, os participantes puderam desfrutar de outras atividades, 

como avaliação odontológica, aferição da pressão arterial, orientação sobre nutrição infantil, 

conscientização ambiental, entre outras. 

Foram realizadas várias apresentações artísticas, de dança e arte circense com a equipe de artistas da 

SOU ARTE, de Campo Mourão, que animou o público presente no evento. Também foram doadas 

mudas de várias espécies de árvores e os participantes contribuíram com a doação de leite. 

Programa Cuide-Se + 

 O Programa CUIDE-SE + foi criado no Paraná pelo SESI, para melhorar a qualidade de vida do 

trabalhador, por meio da prevenção e educação. Em parceria com  o Sescoop/PR,a ação proporciona 

que colaboradores de cooperativas tenham facilidade de acesso a exames periódicos de prevenção ao 

câncer de mama, do colo de útero, de próstata e de pele. Em 2016, 12 cooperativas participaram do 

Programa com 1.737 atendimentos. 
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Programa Cozinha Brasil 

O Programa de Alimentação Saudável, Cozinha Brasil, visa à promoção de uma alimentação saudável 

por meio da Educação Alimentar e Nutricional. Estabelece um processo educativo permanente voltado 

a colaborar na mudança de comportamento dos participantes em relação à produção, aquisição, preparo 

e consumo dos alimentos, promovendo uma cultura de saúde, bem-estar e desenvolvimento com 

sustentabilidade. Em parceria com o SESI, em 2016, foram atendidas seis cooperativas, com 396 

participantes. 

 

Imersão em Cooperativismo 

O programa desenvolvido em parceria com a Cooperativa Paranaense de Turismo (Cooptur) encerrou 

o ano com 45 turmas, totalizando mais de 1.411 participantes, que tiveram a oportunidade de conhecer 

experiências de sucesso em cooperativismo. A imersão consiste em proporcionar viagens técnicas com 

visitas a cooperativas e cooperados que se destacam em determinadas regiões. 

 

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 e nas de saúde, com as 

referenciais da Agência Nacional de Saúde (ANS). 

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 2016, foram 158 visitas técnicas a cooperativas 

com o objetivo de apresentar e discutir a situação econômica e financeira, que contaram com a presença 

de 1.408 lideranças. 

Para dar embasamento técnico às visitas, foram elaborados 36 cenários, sendo 20 regionais; 12 por 

ramos; um nacional do ramo crédito; um nacional do ramo saúde e dois de projeção de fechamento 

para dezembro de 2016. Os cenários, além de servir de fonte de comparação para as cooperativas, são 

utilizados para negociações de créditos junto aos agentes financeiros. 

Plano de Desenvolvimento Cooperativo (PEDC) 

O PEDC objetiva direcionar a aplicação de recursos do Sescoop/PR, conforme as necessidades das 

cooperativas, por meio de diagnósticos elaborados das interpretações de indicadores econômicos e 

financeiros, de recursos humanos, do balanço social, matriz swot e projeções da cooperativa, que são 

consolidados e discutidos com as diretorias. 
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Para realização desse trabalho foram feitas 44 reuniões com os agentes de cooperativas, para refinar a 

análise e explicar a metodologia de interpretação. 

O resultado gerado com as visitas de orientação foi de aderência de 90% da aplicação de recursos do 

Sescoop/PR frente às necessidades apontadas pela metodologia.  

Trabalhos especiais 

Atendendo a demanda de seis cooperativas, foram executados os seguintes trabalhos especiais: 

captação de recursos (Coave), integração da cadeia logística (Aerotaxi), saneamento financeiro 

(Copagra), plano de contingência e controles internos (Creserv Pinhão), desdobramentos da ferramenta 

de controle estratégico BSC (LAR) e projeção das demonstrações financeiras (Witmarsum).  

Também foram elaborados três estudos especiais para atender as necessidades da sede do Sistema 

Ocepar e demandas das cooperativas, como o projeto de regulamentação das cooperativas-escola de 

colégios agrícolas, regulamentação das cooperativas de eletrificação e levantamento e classificação de 

porte de cooperativas para trabalho em conjunto com o Sebrae/PR.  

Ainda com a finalidade de disseminar conhecimento técnico e atender demandas do segmento 

cooperativista, técnicos da Gerência estiveram presentes nos trabalhos de apoio à implantação do 

Sistema Autogestão em âmbito nacional. A metodologia foi discutida na Ocergs/Fecoagro, no Rio 

Grande do Sul, na Ocemg, em Minas Gerais, que contou com a participação de 33 cooperativas do 

setor lácteo; na OCB; e no Fórum Permanente no Ministério dos Transportes e com a Caixa Econômica 

Federal.  

Participação em Comitês e grupos de trabalho 

Os técnicos da Gerência foram envolvidos diretamente em diversos comitês em âmbito nacional e 

estadual, que contemplaram desde grupos técnicos de trabalho, conselhos de entidades relacionadas ao 

sistema, conselhos consultivos e deliberativos específicos de ramos e assentos em grupos 

plurientidades.  

Dentre as principais pautas tratadas destacam-se a regulamentação do transporte rodoviário de cargas, 

manualização de procedimentos contábeis e tributários, programas de gestão e de governança e 

planejamento estratégico. 

Conselheiros Fiscais 

Foram realizados 13 cursos de capacitação – sete específicos para o ramo saúde –, com a participação 

de 308 conselheiros fiscais. O objetivo foi treiná-los para o desempenho das funções. 

Ações específicas  

Em 2016, foram coordenados 49 eventos, com a participação de 1.729 pessoas, ministradas 30 palestras 

em cursos e acompanhamento do planejamento estratégico das cooperativas Coamig, Cooperaliança e 

DentalUni. Foram realizados também o Seminário de Gestão, o Fórum de Excelência em Gestão, 

estruturação do Programa de Formação para a Excelência e apoio ao Comitê Autogestão do PRC 100.  

A equipe técnica da GDA prestou assessoria fisco-contábil às cooperativas e participou em reuniões 

do Comitê Contábil Tributário da OCB.  

Também, foram atendidas seis consultas para credenciamento de Auditorias Independentes, gerando 

um credenciamento e um encaminhamento para avaliação. 
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Entre contadores, controllers, auditores, analistas e assistentes, 60 profissionais participaram de dois 

fóruns, que tiveram o objetivo de promover a atualização dos profissionais das áreas contábil, fiscal e 

tributária quanto ao processo de convergência das normas brasileiras de contabilidade às regras 

internacionais. 

O primeiro, com a participação das instituições financeiras, teve o intuito de apresentar o desempenho 

das cooperativas agropecuárias, os resultados alcançados em 2015 e debater as perspectivas para a 

economia. No segundo, com a presença dos contadores e financeiros, foram discutidas as tendências 

de mercado para 2017. No total, os dois eventos tiveram a participação de 125 profissionais.  

Em 2016, foram atendidos 87 grupos interessados em constituir novas cooperativas. A Diretoria 

aprovou 26 processos, sendo sete registros definitivos ou prorrogados, nove cancelados ou inativados 

e 11 registros provisórios. 

 

Os trabalhos de apoio técnico à OCB nas atividades de representação dos interesses do cooperativismo 

junto aos poderes Legislativo e Executivo demandaram presença constante dos técnicos do Sistema 

Ocepar. Esse trabalho trouxe resultados representativos em termos de economia para as cooperativas, 

com diminuição da carga tributária e defesa em prol de exclusão das cooperativas em medidas que 

aumentariam impostos. 

 

3.1.4. 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 2016 

 

 
Fonte: Sescoop/PR, Sistema Zeus, 2016 

2016

Unidade de Medida Prevista Realizada % Realiz Prevista Realizada % Realiz

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

0106)
8938 Entidade Mantida 1 1 100,00% 9.200 7.798,74 84,77%

Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais 

(Programa: 00106)
8911

Planejamento 

Instituído/Reunião
1 1 100,00% 76.400 33.960,05 44,45%

Manutenção do funcionamento  (Programa: 0750) 8901 Entidade Mantida 1 1 100,00% 940.500 851.802,83 90,57%

Ações de informática (Programa: 0750) 8910 Serviços de Rede Mantido 1 1 100,00% 117.500 80.230,58 68,28%

Prover os órgão do Sescoop dos meios administrativos (Programa: 

0750)
8977 Pessoa Beneficiada 56 54 96,43% 3.045.707 2.769.060,72 90,92%

Desenvolver e garantir competências, integrar e alinhar sistema 

Sescoop  (Programa: 5400)
5402 Rotatividade de Pessoal 4 2 50,00% 369.400 334.572,43 90,57%

Planejamento Institucional (Programa: 0106) 8938 Plano Desenvolvido 6 6 100,00% 22.000 18.248,40 82,95%

Contribuir para manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do 

Sesccop (Programa: 0773)
8914 Entidade Mantida 6 6 100,00% 17.000 15.152,50 89,13%

Serviços de Auditoria (Programa: 0773) 8951 Auditoria Realizada (hs) 9 12 133,33% 7.700 0 0,00%

Desenvolver e garantir competências, integrar e alinhar sistema 

Sescoop  (Programa: 5400)
5404

Satisfação das Cooperativas 

sobre Comunicação
9 8 88,89% 994.500 748.420,24 75,26%

Incentivar a adoção de iniciativas voltadas para a saúde e 

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

Qte.de Cooperat.ativas 

beneficiadas
42 44 104,76% 3.519.732 3.343.059,10 94,98%

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

com iniciativas
5.174 4.146        80,13% 717.218 564.955,32 78,77%

Promover a profissionalização e governança das cooperativas, a 

partir do monitoramento (Programa: 5200)
5201

Qte.de dirigentes/gestores 

beneficiados
11.343 9.982        88,00% 14.907.934 12.729.946,84 85,39%

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

com iniciativas
23.779 23.680      99,58% 14.295.843 12.782.001,45 89,41%

Promover a profissionalização da governança (Programa: 5200) 5203 Qte.de lideranças beneficiadas 11.343    12.475      109,98% 3.386.398 3.014.940,77 89,03%

Monitorar desempenhos e resultados (Programa: 5200) 5204  (%) cooperativas monitoradas 100 98 98,00% 2.533.139 2.287.022,39 90,28%

Promover a cultura da cooperação e disseminar a doutrina, os 

princípios e os valores cooperativos (Programa: 5100)
5101

Qte.de participantes em 

eventoss/cultura coop.
13.858 12.417      89,60% 4.639.829 4.194.591,03 90,40%

Total 49.600.000 43.775.763,39 88,26%

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

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

A execução orçamentária em 2016 por área de atuação está descrita a seguir: 

 

Tabela 3: Realizações financeiras por área de atuação 

ÁREAS DE ATUAÇÃO 2015 

2016 

Previsto Realizado 
% 

Exec. 

1 - Atuação Finalística 31.703.027 44.369.493 39.251.089 88,46% 

a- Formação/capacitação profissional (*)   25.807.053,07       36.248.737    31.983.268,17  88,23% 

b- Promoção Social 3.728.669        5.587.617  4.980.799 89,14% 

c- Monitoramento/desenvolvimento de cooperativas (*) 2.167.306 2.533.139 2.287.022 90,28% 

2 - Gestão do Sistema – Atividade Meio 3.437.269 5.230.507 4.524.674 86,51% 

d- Órgãos Colegiados (CONSAD/CONFISC) 34.957            39.000  33.400 85,65 

e- Diretoria Executiva (PRESI/SUPER)  213.040            76.400  33.960 85,47 

f- Administrativo (Apoio/Informática/jurídico/Auditoria 

Interna)  
    2.590.189,06         4.120.607      3.708.893,48  

       

93,56  

g-Divulgação/Comunicação  599.083           994.500  748.420 87,50 

          

TOTAL 35.140.296 49.600.000 43.775.763 88,26% 

Fonte: Sistema Zeus, 2016 

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

 

A execução orçamentária dos programas executados pelo Sescoop/PR em 2016 segue descrita a seguir:  

Tabela 4: Execução orçamentária dos programas executados pelo Sescoop/PR – 2015 / 2016 

Programas 
2015 2016 

% Exec. 
R$ 1,00 Previsto Realizado 

1 - Atuação Finalística 27.769.970,53 44.000.093,00 38.916.516,90 88,45% 

Programa 5100- Cultura da Cooperação (a) 3.149.112,31 4.639.829,00 4.194.591,03 90,40% 

Programa 5200- Profissionalização e Sustentabilidade (b) 21.453.681,31 35.123.314,00 30.813.911,45 87,73% 

Programa 5300 - Qualidade de Vida (c) 3.167.176,91 4.236.950,00 3.908.014,42 92,24% 

2 - Gestão do Sistema – Atividade Meio 7.370.325,65 5.599.907,00 4.859.246,49 86,77% 

Programa 0106 - Gestão da Política de Trabalho e Emprego (d) 31.322,20 107.600,00 60.007,19 55,77% 

Programa 5400 - Administração e Apoio (f) 520.985,39 1.363.900,00 1.082.992,67 79,40% 

Programa 0750 - Apoio Administrativo (h) 6.803.122,46 4.103.707,00 3.701.094,13 90,19% 

Programa 0773 - Gestão da Política de Execução Financeira, 

contábil e de Controle (i) 
14.895,60 24.700,00 15.152,50 61,35% 

Total de Recursos 35.140.296,18 49.600.000,00 43.775.763,39 88,26% 

Fonte: Sistema Zeus, 2016 
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3.2.1. 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 de associados, conselheiros, empregados 

e familiares de cooperados das cooperativas registradas e ativas no Paraná, em seus ramos de atividade, 

atendendo suas demandas nas linhas estratégicas de formação profissional, monitoramento de cooperativas 

e promoção social. Desenvolve ações de capacitação norteadas por direções estratégicas do cooperativismo 

baseadas em seus valores e princípios, no que tange à formação e capacitação, ao monitoramento das 

cooperativas e à promoção social, todos focados na promoção da autogestão das cooperativas, sendo 

traçadas metas contendo ações para a execução quanto ao público atendido. 

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

as ações de formação profissional e promoção social cooperativista junto aos empregados, cooperados e 

seus familiares e dirigentes das cooperativas beneficiárias do Paraná. Objetiva, ainda, assistir às sociedades 

cooperativas empregadoras na elaboração e execução de programas de treinamento e na realização da 

aprendizagem metódica e contínua do seu público beneficiário. 

O SESCOOP/PR, na área de Desenvolvimento Humano, desenvolve suas ações em parceria com as 

cooperativas contribuintes, mediante a execução de eventos: 

- Centralizados: são eventos de formação profissional e promoção social desenvolvidos pelo SESCOOP/PR 

para atender uma ou mais cooperativas; e 

- Descentralizados: são eventos desenvolvidos para uma única cooperativa, mediante a assinatura de um 

‘termo de parceria’, atendendo às suas necessidades individuais.  

Para melhor condução de suas atividades, em cada cooperativa há um Agente de Desenvolvimento 

Humano, que são empregados das cooperativas que são designados pela diretoria desta e são os 

responsáveis pelas ações de treinamento e desenvolvimento 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 2016, recursos no valor de R$ 4.194.591,03, representando 90,40% do 

total previsto, e suas metas físicas atingiram 89,60% 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 4.639.829 4.194.591,03  90,40 

Física 
Qte. de participantes em 

eventos/cultura coop.  
         13.858  12.417  89,60 

Fonte: Sistema Zeus, Sescoop/PR - 2016 

Os projetos executados em 2016, neste objetivo estratégico, tiveram uma aplicação de 5.868 horas de 

atividades, evolvendo eventos como: Curso de Cooperativismo, Curso de Cooperativismo para 

Cooperados, Encontro de Mulheres da Capal, Encontro de Mulheres Cooperadas, Programa de 

Desenvolvimento do Núcleo Feminino, Encontro Mulheres Cooperativistas, Encontro da Família 

Cooperada, Programa de Desenvolvimento da Liderança Feminina, Encontro da Juventude Cooperativista, 

Encontro do Dia da Mulher, Programa da Liderança Feminina, Programa da Liderança – Comitês, 

Programa da Liderança Jovem, Programa Cooperjunior, Treinamento Vivencial Cooperativo, Encontro 

Anual da Copacol, Treinamento Vivencial  - Programa Cooperjunior, Programa de Formação de 

Lideranças, Programa de Difusão do Cooperativismo, Encontro Cultural e Social, Programa de Integração 

Cooperativista, Programa de Cultura da Cooperação, Programa de Desenvolvimento de Lideranças 

Femininas, Palestras sobre Cooperação e Desenvolvimento na Família, Programa de Formação de Jovens 

Cooperativistas, Programa Cooperado Atuante, Curso de Formação de Lideranças Cooperativistas, 

Programa de Cooperativismo, Encontro da Mulher Cooperativista, Programa Crescer, Programa A União 

Faz a Vida, Ciclo de Palestras - Mês do Médico, Programa de Qualificação Profissional, Treinamento 

Vivencial Cooperativo - Encontro de Cooperados, Palestra sobre Cooperativismo, Palestra sobre 

Cooperativismo, Palestra sobre Intercooperação, Palestra sobre Cooperativismo, Imersão em 

Cooperativismo, Curso de Gestão, Liderança e Cooperativismo, Curso para Desenvolvimento da 

Cooperação, Palestra de Cooperativismo, Programa de Desenvolvimento do Cooperativismo, Encontro 

Estadual de Cooperativistas Paranaenses, Encontro do Comitê Gestor do Programa Cooperjovem, Encontro 

da Liderança Feminina Cooperativista, Programa Cooperjovem, Encontro Estadual do Programa 

Cooperjovem, Encontro de Premiação do Programa Cooperjovem, Oficina Estratégica da Juventude 

Cooperativista, Encontro da Liderança Cooperativista Jovem, Encontro Estadual da Juventude 

Cooperativista Paranaense, FESCOOP - Festival da Cultura Cooperativa, Programa de Formação de Jovens 

Lideranças Cooperativistas, Encontro do Comitê Gestor dos Programas de Promoção Social, Curso de 

Cooperativismo, Programa de Desenvolvimento da Mulher Cooperativista, Programa de Juventude 

Cooperativista, Curso de Desenvolvimento da Mulher Cooperativista, Curso de Desenvolvimento de 

Jovens Cooperativistas, Curso de Desenvolvimento de Lideranças, Encontro da Juventude Cooperval, 

Encontro do Dia das Mulheres, Programa de Formação de Jovens Cooperativistas, Programa de Formação 

de Mulheres Cooperativistas, Programa de Fidelização para o Quadro Social, Palestra sobre Liderança 

Feminina, Programa de Formação de Lideranças Femininas, Programa de Fidelidade Cooperativista, 

Encontro sobre Cooperativismo e Agronegócio, Curso de Oratória, Palestra sobre Valorização da Mulher 

Cooperativista, Palestra Dia do Agricultor, Curso sobre Cooperativismo, Curso de Formação de Liderança, 

Curso de Desenvolvimento da Liderança Feminina, Programa de Difusão do Cooperativismo, Programa de 

Educação Financeira, Palestra de Desenvolvimento Feminino, Palestra sobre Gestão de Relacionamentos, 

Curso de Liderança Cooperativista, Curso de Liderança Cooperativista, Palestra sobre Fidelidade 

Cooperativista, Encontro de Mulheres Cooperativistas, Encontro de Jovens Cooperativistas, Palestra sobre 

Integração Social, 4º Programa de Desenvolvimento da Liderança Feminina, 2º Programa de 

Desenvolvimento da Liderança Jovem, Encontro das Mulheres Cooperativistas, Comemoração ao Dia do 

Cooperativismo, Programa de Desenvolvimento do Núcleo Feminino, Programa sobre Valorização do 

Cooperativismo, Programa de Desenvolvimento dos Jovens, Palestra sobre Cooperativismo, Treinamento 

Vivencial Cooperativo, Curso de Desenvolvimento Pessoal, Programa de Desenvolvimento de Líderes, 
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Programa de Desenvolvimento de Líderes, Programa de Desenvolvimento de Líderes , Curso de 

Desenvolvimento Pessoal, Palestra sobre Cooperativismo, Treinamento Vivencial – Cooperados, Palestra 

sobre Sucessão Familiar, Palestra Exercendo a Liderança, Curso de Fortalecimento de liderança, Encontro 

de Integração - Valores Copagra, Encontro de Mulheres COPAGRA, Palestra Mulher Cooperativista, 

Encontro de Líderes Cooperativistas C.Vale; Programa de Desenvolvimento do Quadro Social, Programa 

de Formação de Novos Líderes, Programa Cooperjúnior, Encontro da Juventude Cooperativista C.Vale, 

Programa de Desenvolvimento da Liderança - Núcleo Jovem, Encontro de Integração dos Núcleos 

Femininos; Programa de Formação de Liderança - Núcleos Femininos; Programa de Formação de 

Coordenações dos Nucleos Femininos; Treinamento Vivencial em Liderança - Núcleo Feminino; 

Seminário da Mulher Cooperativista; Seminário do Jovem Cooperativista C.Vale; JovemCoop - 

Treinamento Vivencial em Liderança; Curso de Formação de Liderança; Palestra sobre Fidelidade 

Cooperativista; Palestra sobre Cooperativismo; Palestra sobre Cooperativismo; Curso de Formação de 

Lideranças; Palestra sobre Cooperação Familiar; Palestra sobre Desenvolvimento da Liderança Feminina; 

Curso de Relacionamento Interpessoal e Cooperação; Curso de Desenvolvimento Pessoal; Curso de 

Cooperativismo; Treinamento Vivencial – Cooperados; Curso de Cooperativismo – Funcionários; Encontro 

de Casais Cooperativistas; Programa de Formação de Líderes Cooperativistas; Encontro de Mulheres 

Cooperativistas; Encontro da Juventude Cooperativista; Palestra para Casais Cooperativistas; 

Comemoração ao Dia Internacional da Mulher; Palestra sobre Cooperativismo; Treinamento Vivencial 

Cooperativo; Programa de Desenvolvimento de Mulheres Cooperativistas; Programa de Desenvolvimento 

da Juventude Cooperativista; 

Destaca-se que o meta financeira não foi atingida devido alguns fatores que envolvem a negociação com 

palestrantes devido à limitação de valores pelo SESCOOP e que exige contrapartida das cooperativas. 

Também o tipo de público envolvido nos projetos de promoção social: cooperados e familiares, tem sua 

participação muitas vezes condicionada a questões climáticas e sazonalidade em relação ao plantio e 

colheita, o que ocasiona o cancelamento ou adiamento de algumas ações na 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 14.907.934 12.729.946,84 89,03 

Física Qte. de dirigentes/gestores beneficiados 11.343 12.475 109,98 

Fonte: Sistema Zeus,  Sescoop/PR - 2016 

Nesse programa há um apoio voltado a três turmas de mestrado. 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 de “stricto 

sensu” (mestrado e doutorado) e os de “lato sensu” (curso de especialização).  

Curso superior de tecnologia, destinado a egressos do ensino médio, 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. Como também cursos de pós-graduação 

visando promover a profissionalização e governança das cooperativas, a partir do monitoramento. Nesse 

programa foram aplicados R$ 12.729.946,84. 
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Os cursos envolvidos neste programa são cursos de longa duração, que exigem dedicação do participante 

durante aproximadamente dois anos. Destacamos que alguns cursos como mestrado e pós-graduação não 

tiveram turmas fechadas devido ao número mínimo de participantes para dar início aos cursos. 
 

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

formação profissional 

Ações para 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. 

Tabela 7: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade  

Valor/Quant

. 
Unidade de Medida Previsto Realizado % de realização 

Financeira R$ 1,00 14.295.843,00 12.782.001,45 89,41 

Física Qte. de pessoas beneficiadas com iniciativas  23.779 23.680 99,58 

Fonte: Sistema Zeus, Sescoop/PR - 2016 

Nesse programa foram atendidas as cooperativas conforme meta física atingindo 99,58% de realização. Em 

termos financeiros a realização alcançou um montante de R$ 12.782.001,45, representando 89,41% do valor 

realizado.  

Alguns eventos não foram realizados por cancelamento da própria cooperativa e conforme Resolução 46 

de 2016, que rege a contratação de instrutoria e o plano de trabalho das cooperativas, pela limitação de 

horas por instrutor, ocasionando também alguns cancelamentos. Nesta ação a maior parte dos projetos estão 

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 3.386.398,00 3.014.940,77 89,03 

Física Qte. de lideranças beneficiadas  1.116 1.227 109,95 

Fonte: Sistema Zeus, Sescoop/PR - 2015 

Foram aplicados recursos neste programa no valor de R$ 3.014.940,77, representando 89,03% do total 

previsto e suas metas físicas foram atingidas em 109,95%. 

Do valor orçado tanto na meta financeira, como na meta física, ficaram abaixo do previsto em função da 

instabilidade político-econômica no ano de 2016. 

  

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 
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pelas mesmas, a partir de um diagnóstico que levantou as necessidades de treinamento e de 

desenvolvimento humano em cada cooperativa. 

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

Meta Total 2016 
Promoção 

Social 

Formação 

Profissional 

Realizado em 

2015 

Crescimento 

Anual 

Eventos 

Previsto 6.901 1.194 5.707     

Realizado 6.882 1.403 5.479 6.509 5,7% 

Índice (%) 99,7% 117,5% 96,0%     

Participações 

Previsto 166.252 38.536 127.716     

Realizado 186.843 50.760 136.083 179.929 3,8% 

Índice (%) 112,4% 131,7% 106,6%     

Carga 

Horária 

Previsto 95.116 10.983 84.133     

Realizado 94.395 11.522 82.873 85.703 10,1% 

Índice (%) 99,2% 104,9% 98,5%     

Recursos 

Financeiros 

Previsto 37.704.354 5.587.617 32.116.737     

Realizado 33.212.386 4.978.799 28.233.587 26.210.028 26,7% 

Índice (%) 88,1% 89,1% 87,9%     

Fonte: GDH, Sescoop/PR - 2016 

 

Conforme apresentado na Tabela 1, observamos que as metas propostas para 2016 em número de 

eventos, carga horária e recursos financeiros foram parcialmente alcançadas. A meta para participações foi 

superada. Importante ressaltar que em comparação com o que foi realizado no ano de 2015, houve um 

aumento nos números finais do SESCOOP/PR, quando observamos um crescimento de 5,7% no número 

de eventos, 3,8% no número de participações, 10,1% na carga horária e 26,7% na aplicação de recursos 

financeiros. 

 

B) ÁREAS DE ATUAÇÃO 

 

       É papel do SESCOOP, investir na profissionalização de cooperados e familiares, conselheiros e 

empregados de cooperativas registradas e ativas no Paraná em seus ramos de atividade, atendendo às 

demandas das cooperativas no estado. Suas linhas estratégicas de atuação são a formação profissional, o 

monitoramento de cooperativas e a promoção social. Também desenvolve ações de capacitação norteadas 

em direções estratégicas do cooperativismo baseadas em seus valores e princípios, no que tange à formação 

e à capacitação, ao monitoramento das cooperativas e à promoção social, focados na promoção da 

autogestão das cooperativas, sendo traçadas metas, contendo ações para a execução quanto ao público 

atendido. 

São duas as áreas de atuação do SESCOOP/PR, na Gerência de Desenvolvimento Humano: 

 

a) Formação profissional cooperativista 

 

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

em suas cooperativas; alicerçados nos princípios e valores cooperativistas. 

Na área de Formação Profissional foram realizados 5.479 eventos, com 136.086 participações e 82.873 

horas-aula, para um melhor gerenciamento na aplicação dos recursos e a sua destinação junto ao público 
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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 a qualificação ou habilitação inicial de aprendizes e caracteriza-

se pela articulação entre formação e trabalho. Foram realizadas 81 turmas, com 486 eventos, tendo 11.898 

participações e carga horária de 13.508 horas-aula. 

 

. Qualificação/capacitação profissional 

Trata-se 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 4.421 eventos, com 107.329 participações 

e carga horária de 51.764 horas-aula. 

 

. 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 105 eventos, com 2.138 participações e 

carga horária de 7.078 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, 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. 

Foram realizados 4 cursos dessa natureza, contemplando 27 eventos, com carga horária de 2.076 horas-aula 

e 654 participações do público beneficiário.  
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. Pós-graduação  

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

educação profissional tecnológicas de graduação), compreendendo programas de “stricto sensu” (mestrado 

e doutorado) e os de “lato sensu” (curso de especialização). Em 2016, SESCOOP apoiou 2 turmas do 

Mestrado Profissional em Gestão de Cooperativas, em parceria com a PUC/PR, cujo o 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 52 cursos entre projetos centralizados e descentralizados, com 519 eventos, tendo 13.700 

participações e carga horária de 8.097 horas-aula. 

 

b) Promoção social 

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

melhorias sociais aos empregados de cooperativas, associados e seus familiares, bem como da comunidade. 

Objetiva, por meio da ação social, a melhoria da atuação dos envolvidos na gestão das cooperativas, com 

ações voltadas à educação, à saúde, à cultura, à integração social, à geração de renda e ao meio ambiente, 

que podem ser desenvolvidas por meio de diferentes estratégias,  

Na área de Promoção Social foram realizados 1.403 eventos, com 50.760 participações e 11.522 horas-aula 

ou atividade.  

As ações de Promoção Social, também foram agrupadas de acordo com a natureza de seus eventos, 

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

 

. 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 529 eventos, com 19.600 participações e 

carga horária de 3.881 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, 252 eventos, com 12.963 participações e 

carga horária de 750 horas-aula. 

 

. Cultura 

São ações que fortalecem a sociedade, por meio dos seus hábitos, 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.  



  

45 

 

Foram realizados 46 eventos entre projetos centralizados e descentralizados, com 1.533 participações e 

carga horária de 920 horas-aula. 

 

. Integração social 

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

familiares e a comunidade. São eventos e ações voltados às datas comemorativas, atividades esportivas 

encontros, entre outros.  

Foram realizados entre projetos centralizados e descentralizados 162 eventos, com 11.088 participações e 

carga horária de 886 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 estão direta ou indiretamente ligadas ao cooperativismo.  

Foram realizados entre projetos centralizados e descentralizados 414 eventos, com 5.576 participações e 

carga horária de 5.086 horas-aula. 

 

. 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 

 

Do total de R$ 41.836.354,00 planejados pelo SESCOOP/PR  para o ano de 2016, (divididos em R$ 

4.136.000,00 que corresponde na aplicação de recursos com folha de pagamento, viagens da equipe, 

manutenção do setor, organização, formatação de eventos e investimentos do setor . Sendo que R$ 

37.704.354,00 referem-se na aplicação de recursos na formação profissional e promoção social), dos 37,7 

milhões, 85,18% foram aplicados em atividades de Formação Profissional Cooperativista e 14,82% em 

ações de Promoção Social. 

Nos gráficos abaixo, demonstra-se a aplicação desses recursos de acordo com a natureza dos eventos, tanto 

em Formação Profissional Cooperativista, quanto em Promoção Social. 
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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 os recursos investidos pelo SESCOOP/PR em 2016, na área de atuação 

Formação Profissional Cooperativista foram aplicados em qualificação profissional (66,18%), pois se trata 

da área onde há a maior concentração do público beneficiário, com maior necessidade de investimentos em 

treinamento, justificando portanto, o maior número de ações realizadas. 

 

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 
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No Gráfico 2, demonstramos que os recursos aplicados pelo SESCOOP/PR em 2016 na área de atuação 

Promoção Social foram concentrados em programas de educação (35,37%) e integração social (29,68%), 

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

A área de Promoção Social Saúde onde foram aplicados 9,30% 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 promover um ambiente de trabalho saudável e valorizar a saúde do 

trabalhador.   

 

Gráfico 3: Percentual da aplicação dos recursos para o público beneficiário em 2016 

 

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 (52,66%). 

Observa-se um bom incremento de recursos no público tático e estratégico, devido ao fato de ter 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 2016 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. 
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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 2016 

Projetos Analisados 967 1.055 1.063 1.302 1.588 1.813 2.055 2.068 2.036 2.481 2.820 

Projetos Aprovados 961 1.047 1.055 1.295 1.563 1.797 2.032 2.046 2.019 2.469 2.786 

Projetos Negados 6 8 8 7 25 16 23 22 17 12 34 

Nº de Reuniões 44 44 46 45 47 47 47 47 47 49 48 

Fonte: Sescoop/PR - GDH, 2016 

No ano de 2016 houve uma reunião a menos que no ano de 2015, quanto ao número de projetos analisados 

pelo comitê em 2016, houve um aumento de superou em 13,66% em relação ao ano de 2015. 

 

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 2016, foram realizadas parcerias com as seguintes instituições: 

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

Economia – MBAs;  

 PUCPR - Pontifícia Universidade Católica do Paraná – Pós-graduações e Programa Jovem 

Aprendiz; 

 FAE – 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 e Programa Jovem 

Aprendiz; 

 SENAT - Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte – Cursos de Direção Defensiva; 

 SEBRAE - Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas; 

 FUNDAGRI - Fundação Educacional para o Desenvolvimento das Ciências Agrárias – Pós-

graduação; 

 Fundação Unimed  Pós-graduações e eventos; 

 FAG – Faculdade Assis Gurcacz; 

 SEMEAR – Sociedade Filantrópica de Medianeira – Programa Jovem Aprendiz; 

 IPNEC – Instituto Paraíso do Norte de Educação e Cultura Ltda. – Programa Jovem Aprendiz; 

 INSAEOS – Centro Educacional – Programa Jovem Aprendiz; 

 Associação Patobranquense de Ensino Superior S.C. Ltda. – Programa Jovem Aprendiz; 

 FALURB – Colégio Luterano Rui Barbosa – Programa Jovem Aprendiz; 
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 Encontro Fraterno Lins de Vasconcellos – Programa Jovem Aprendiz; 

 UNIMAN – Fundação Centro Universitário de Mandaguari – Programa Jovem Aprendiz; 

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

 GERAR – OSCIP - – Programa Jovem Aprendiz; 

 IEPPEX -  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 2016, foram realizados 6.882 eventos 

sendo 5.479 em Formação Profissional e 1.403 ações de Promoção Social. 
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 Número de participações nos eventos: de janeiro a dezembro de 2016 participaram dos 

eventos 186.843 cooperativistas. Deste total, 136.083 pessoas participaram de eventos 

de Formação Profissional e 50.760 pessoas em eventos de Promoção Social. 

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

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

e promover as pessoas. A carga horária apresentada se refere à duração do evento, sem 

levar em consideração as participações. Foram 94.395 horas-aula ou atividades 

realizadas nos 6.882 eventos, sendo 11.522 horas aplicadas nas ações de Promoção 

Social e 82.873 horas aplicadas nas ações de Formação Profissional dos eventos 

centralizados e descentralizados.  

 Recursos financeiros: os recursos aplicados no ano de 2016 totalizaram R$ 

33.454.254,56, sendo R$ 4.980.798,86 em ações de Promoção Social e R$ 28.473.455,70 

em ações de Formação Profissional. Nesses recursos estão contabilizados todos os custos 

necessários para a realização dos eventos como remuneração de instrutores, despesas 

com material didático, divulgação, alimentação, hospedagem. Não está incluso neste 

valor as despesas administrativas e com pessoal da equipe da gerência de 

desenvolvimento humano denominado de CAPCOOP, cujo valor é de R$ 3.509.812,47. 

 

 

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, 2016 

O ano de 2016, comparado com 2015, teve um crescimento de 5,7% no número de eventos. Tal resultado, 

enquanto o volume de recurso aumentou em 26,7%, demonstra a maior eficiência na utilização do recurso. 
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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, 2016 

 

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

uma evolução de 4%.  

c. Carga horária 

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

 
      Fonte: Sescoop/PR - GDH, 2016 

 

De todos os indicadores, esse é o que mede o tempo de duração das ações de treinamento, ou seja, o tempo 

disponibilizado para participação efetiva nas ações promovidas pelo SESCOOP/PR. Em 2016, conforme 

demonstrado no gráfico acima, tivemos um crescimento de 10% na carga horária, se compararmos com o 

ano de 2015.  
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d. Investimentos realizados 

 

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

 
Fonte:   Sescoop/PR - GDH, 2016 

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

ordem de 26,7%, se comparado com o exercício de 2017. 

 

2.2. Indicadores de eficiência 

a. Investimento médio por participante 

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

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

total de participantes nas ações realizadas. 

Gráfico 8: Investimento médio por participante, medido em reais (R$). Análise comparativa entre o 

previsto e o realizado em 2016. 

Gráfico 8: Investimento médio por participante (R$) - 2016 

 
     Fonte: Sescoop/PR - GDH, 2016 
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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, 2016 

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/aula, medido em reais (R$). Análise comparativa entre o previsto 

e o realizado em 2016. 

Gráfico 10: Investimento médio por hora (R$) - 2016 

 
Fonte: Sescoop/PR - GDH, 2016 
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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 - 2016 

 
Fonte: Sescoop/PR - GDH, 2016 

No gráfico 11 pode ser observado que a média de 13,78 horas por evento está adequada, sendo que a média 

da Formação Profissional é de 14,74 horas e da Promoção Social é de 8,21 horas. Em outras palavras é 

possível afirmar 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 - 2016 

 
               Fonte: Sescoop/PR - GDH, 2016 
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No gráfico 12 percebe-se que, em média, houve participação 12,7% acima do planejado em eventos de 

Promoção Social, o que não prejudica a qualidade e bom andamento do evento, uma vez que, tecnicamente, 

esse número é adequado para trabalharmos em programas de treinamento, ou seja, 25 alunos em atividades 

de formação e 36 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 - 2016 

 
Fonte: Sescoop/PR - GDH, 2016 

 

 

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. 
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Gráfico 14: Participações previstas e realizadas - 2016 

 
Fonte: Sescoop/PR - GDH, 2016 

O gráfico 14 apresenta uma 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 realizadaPor 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 2016 

 
                               Fonte: Sescoop/PR - GDH, 2016 
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O gráfico 15 apresenta um índice de 99,24% da meta alcançada. Em 2016 foi possível observar que a carga 

horária em eventos de Promoção Social superou o planejado e de Qualificação Profissional ficou muito 

próximo ao planejado. 
 

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 2016 

 
                    Fonte: Sescoop/PR - GDH, 2016 

O volume de recursos aplicados pelo SESCOOP/PR foi o maior até o momento, com um crescimento de 

27% em relação a 2015, conforme Tabela 1. Comparado ao exercício anterior, em Formação Profissional, 

enquanto em 2015 foi investido R$ 22.481.359,00, em 2016 foi investido R$ 28.233.587,07, com aumento 

de 25,6%, enquanto o investimento em Promoção Social também cresceu 33,5%, com aumento de 

investimento de R$ 3.728.669,00 para R$ 4.978.798,86. 

 

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.  
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Gráfico 17: Indicadores de satisfação dos clientes nos eventos de formação profissional 

 
                            Fonte: Sescoop/PR - GDH, 2016 

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. 

Gráfico 18: Indicadores de satisfação dos clientes nos eventos de promoção social 

 
                           Fonte: Sescoop/PR - GDH, 2016 

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 
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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 

As atividades de monitoramento e desenvolvimento de cooperativas têm como principal objetivo a 

manutenção da qualidade da gestão das empresas cooperativas, preservando sua credibilidade perante 

terceiros e a transparência junto ao quadro social. Busca-se, ainda, assegurar a longevidade das 

cooperativas. 

A qualidade da gestão é perseguida mediante processos que envolvem a constituição, o registro, o sistema 

de acompanhamento e a auditoria de gestão, incluindo também a análise de cenários econômicos e dos 

meios de conduzir os negócios nos diversos ambientes onde atuam. 

Esses processos combinam-se ao monitoramento das cooperativas, que busca proporcionar melhores níveis 

de eficiência e eficácia, com maiores resultados e menos gastos financeiros. Outra meta é garantir que as 

cooperativas sejam, de fato, sociedades democráticas atentas aos anseios dos cooperados, sem, contudo, 

perder de vista o mercado e os condicionantes econômicos. Foram aplicados recursos neste programa no 

valor de R$ 2.287.022,39, representando 90,28% do total previsto e suas metas físicas atingiram 98,00% 

do previsto. 

 

Tabela 11: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade  

Valor/Quant. Unidade de 

Medida 

Previsto Realizado % de realização 

Financeira R$ 1,00 
2.533.139,00 2.287.022,39 90,28 

Física 
(%) cooperativas 

monitoradas 
100 98 98,00 

Fonte: Sescoop/PR - GDA, 2016 

 

Ações vinculadas aos objetivos estratégicos 

Com o objetivo de apresentar e discutir a análise da situação econômica e financeira das cooperativas foram 

realizadas 158 visitas técnicas a cooperativas distintas, que contaram com a participação de 1.408 

participantes, ou seja, crescimento de público da ordem de 20% entre 2015 e 2016, destaca-se que em 79% 

das visitas técnicas o Presidente da cooperativa se fez presente. Das cooperativas analisadas, 59 eram do 

ramo agropecuário, 01 do ramo consumo, 15 do ramo crédito, 05 do ramo educacional, 01 do ramo 

habitacional, 08 do ramo infraestrutura, 32 do ramo saúde, 06 do ramo trabalho, 29 do ramo transporte e 

02 do ramo turismo e lazer.  

Para a realização destas visitas técnicas (VT), o GDA elaborou 36 cenários, sendo: 20 cenários regionais, 

12 cenários consolidados por ramos, 01 cenário nacional do ramo crédito, 01 cenário nacional do ramo 

saúde e 02 cenários de projeção de fechamento para dezembro de 2015. 

Estes cenários além de servir de fonte de comparação para as cooperativas também são utilizados como 

fonte de divulgação institucional e para defesa de projetos de Lei junto ao poder executivo e legislativo.  

Para cumprir com estas visitas técnicas os técnicos da Gerência de desenvolvimento e Autogestão 

percorreram aproximadamente de 99.814 km. 
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Quadro 3: Cooperativas não visitadas 

 
       Fonte: Sescoop/PR - GDA, 2016 

 

 

1. Participação em assembleias 

A Gerência de Desenvolvimento e Autogestão, atendo a pedidos da diretoria executiva representou o 

sistema Ocepar em 21 assembleias gerais ordinárias e extraordinárias de cooperativas. 

 

2. Plano Estratégico de Desenvolvimento Cooperativo (PEDC) 

O PEDC – Plano estratégico de Desenvolvimento Cooperativo, tem como premissa básica direcionar de 

forma mais assertiva a aplicação de recursos do Sescoop/PR, conforme as necessidades das cooperativas, 

através diagnósticos elaborados 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 na sequência discutidos com as cooperativas analisadas, depois desta 

sequência de ações são fixados os vetores, que determinam quanto de recurso financeiro a cooperativa 

deverá aplicar em cajá objetivo estratégico. 

Além da criação de novas planilhas com Macros em VBA do Excel foram realizadas 44 reuniões com os 

agentes de cooperativas, a fim de refinar a análise e explicar a metodologia de interpretação, sendo 94% 

das visitas planejadas, pois ao longo de 2016 3 cooperativas deixaram de ter recursos descentralizados 

O resultado gerado com estas visitas de orientação foi de aderência de 90,3% da aplicação de recursos do 

Sescoop/PR frente as necessidades apontadas pela metodologia. 

 

3. Trabalhos especiais 

Atendendo à demanda de 06 cooperativas, foram executados os seguintes trabalhos especiais: planejamento 

estratégico, captação de recursos, integração da cadeia logística, saneamento financeiro, plano de 

contingência e controles internos.  

4. Estudos e projetos  

Foram elaborados três estudos especiais, a fim de atender as necessidades da casa e demandas das 

cooperativas Paranaenses, estes estudos foram: projeto de resgate / regulamentação das cooperativas-escola 

COOPERATIVA RAMO REGIÃO JUSTIFICATIVA

CAMISC AGROPECUÁRIO SUDOESTE Dificuldade de agendamento / Presidente 

Cooperativa

CREDISANEPAR CRÉDITO OESTE Na semana agendada a cooperativa foi assaltada e 

não foi possível conciliar novo agendamento

UNIPRIME NORTE DO PARANÁ CRÉDITO NORTE Dificuldade de agendamento com a diretoria

UNIMED VALE DO PIQUIRI SAÚDE OESTE Dificuldade de agendamento com a diretoria

COOPROSERV TRABALHO CENTRO SUL Dificuldade de agendamento com a diretoria

COOTRAC TRANSPORTE CENTRO SUL Cooperativa mudou-se não comunicou a Ocepar e 

não foi possível contato para agendamento

JUSTIFICATIVA PARA COOPERATIVAS NÃO VISITADAS
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de colégios agrícolas, regulamentação das cooperativas de eletrificação (grupo denominado G-14) e 

levantamento e classificação de porte de cooperativas para trabalho em conjunto com o SEBRAE/PR. 

5. Consultoria especializada 

O GDA este presente nos seguintes trabalhos para disseminação do conhecimento técnico e também para 

atender as demandas do segmento cooperativista:  

Apoio na implantação do Sistema AG em âmbito Nacional; 

• Apresentação à OCERGS/FECOAGRO (RS). No 1º seminário Gaúcho de Autogestão. 

• Elaboração de cenário de 33 cooperativas de atividade Leite (MG). Representação do Sistema 

Ocepar / OCB 

• Participação em 7 reuniões do Fórum permanente no Ministério dos Transportes; 

• Reunião com a CEF (apresentação metodologia do monitoramento) 

6. Participação em comitês e grupos de trabalho  

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

foram envolvidos diretamente em diversos comitês, que contemplaram desde grupos técnicos de trabalho, 

denominados GTs, Conselhos de entidades relacionadas ao sistema, conselhos consultivos e deliberativos 

específicos de ramos e assentos em grupos plurientidades, mas de debates de temas de interesse do 

segmento cooperativista. Dentre as principais pautas tratadas destaca-se: a regulamentação do transporte 

rodoviário de cargas, manualização de procedimentos (contábeis e tributários), programas de gestão e 

governança, planejamento estratégico e Sistema AutoGestão. 

7. Palestras e curso 

Em atendimento às demandas das cooperativas, foram realizadas 30 palestras e cursos, sendo: Governança 

Cooperativa, no Seminário Nacional do Ramo Transporte, , Semana Acadêmica – UFFS (Universidade 

Federal fronteira Sul), Seminário Capixaba de Cooperativas de Transporte, Seminário Mato-grossense de 

Transporte, Novos Cooperados – CAMP, Curso de Certificação de Conselheiros (11 turmas), Curso para 

Conselho Fiscal (13 turmas), Estruturação da representação estadual de ramos (OCB), Cenário Cooperativo 

Paranaense (Fórum Financeiro). 

8. Orientação para constituição e registro de cooperativas  

Com o A orientação e o acompanhamento na constituição de novas cooperativas é ação preventiva 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 87 grupos/pessoas interessados em constituir cooperativas, sendo: 24 para o ramo 

agropecuário, 03 de consumo, 03 de crédito, 02 para o ramo educacional, 01 do especial, 03 do habitacional, 

01 de mineral, 06 de produção, 06 de saúde, 19 de trabalho, 17 de transporte, 02 de turismo. 

Recebimento e encaminhamento de 26 processos de registro de cooperativas no Sistema Ocepar, resultando 

em: 

07 Registro definitivos ou prorrogados; 

09 Registros Cancelados ou inativados; 

11 Registros provisórios. 
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9. Recepção a comitivas e intercâmbios 

Foram recepcionados pela Gerência de desenvolvimento e autogestão, onze missões. 

Entre as comitivas recepcionadas tivemos: duas comitivas Argentinas, Lar, Sicredi Paranapanema, Sicredi 

Planalto das Araucárias, OCBMT, OCESP, OCEMG, OCBCE e OCBTO. 

10. Assessoria fisco-contábil 

 Com o objetivo de prestar assessoramento fisco-contábil às cooperativas, e também atender as 

demandas do setor a equipe do GDA realizou/participou das seguintes atividades: 

 Quatro reuniões do CCONT - Comitê contábil tributário; 

 Também foram acompanhas as mudanças em legislações de impacto ao sistema cooperativo, 

destaca-se: 

 MP 713/2016. Análise de propostas de emendas. Convertida na lei 13.315 de 20/07/2016 que trata 

da incidência do IR nas remessas para o exterior sobre valores destinados à cobertura de gastos 

pessoais, sem as emendas apoiadas. 

Emendas apoiadas: 

• Emendas 08 e 67: Propõe alterações na lei 10.637/2002, de modo a alcançar o benefício do IPI 

para produtores rurais que realizam operações de embalagens de seus produtos, tornando pessoa 

equiparada à industrial 

• Emenda 20: Propõe restabelecer a base de cálculo de crédito presumido de Pis e Cofins para os 

produtos classificados na posição 20.09 Sucos (sumos) de frutas (incluindo os mostos de uvas) ou 

de produtos hortícolas, não fermentados, sem adição de álcool, com ou sem adição de açúcar ou de 

outros edulcorantes da TIPI, alcançados pelos incisos III e IV do parágrafo 3º do art. 8º da lei 

10.925/2004 

 PL 4.281/2016, em tramitação na Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio 

e Serviço (CDEICS). Análise e apoio por modificar a Lei nº 12.546, de 14 de dezembro de 2011, 

para possibilitar a exclusão da base de cálculo da contribuição previdenciária sobre a receita bruta 

dos valores do PIS e da COFINS.  

 PLS 406/2016, em tramitação na Comissão de Assuntos Econômicos (Secretaria de Apoio à 

Comissão de Assuntos Econômicos) no Senado. Análise e apoio aos itens que acabada revisões 

retroativas obrigações acessórias; que corrige a desigualdade na aplicação de índices de atualização 

entre o pagamento em atraso ao agente arrecadador e restituição ao contribuinte; possibilidade de 

compensar todos os tributos entre no âmbito federal; considerar o CNPJ como único cadastro da 

PJ no âmbito federal, estadual e municipal. 

 PLP 271/2005 e PL 3.723/2008 Estudo em Andamento 

• O PLP 271/2005 – Lei Complementar tem como objetivo conceituar o Ato Cooperativo e definir 

a incidência tributária. 

• O PL 3.723/2008 – Lei Ordinária – tenta definir o conceito de ato cooperativo e incidência 

tributária por ramo, tornando complexo e não uniforme. 

• A estratégia do Sistema OCB é pela tramitação do PLP 271 e arquivamento do PL 3.723 

 Nota de Produtor Rural - A Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná suspendeu por prazo 

indeterminado a regra BA10-20 que exigia a referenciação da nota de produtor rural carga a carga 
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na contra-nota de entrada na cooperativa até que seja concluído o estudo do pleito do Sistema 

Ocepar. 

 Restabelecimento do diferimento do ICMS sobre energia elétrica consumida na atividade 

agropecuária (Decretos nº 3.531/2016 e 3.746/2016 alteraram o Decreto nº 1.600/2015). 

 Decreto 5.061 de 15/09/2016 - Restabeleceu a carga tributária para 4% para todos os derivados da 

industrialização da soja (Óleo de Soja Refinado, Margarina Vegetal, Creme Vegetal, Gordura 

Vegetal e Maionese) e prorrogou benefício do crédito presumido para 30/04/2019. 

 Carga tributária para suínos vivos: Decreto 4.614 de 18/07/2016 reduziu base de cálculo para 50% 

nas saídas interestaduais tributadas em 12%, até 31/12/2016 – Item 31-A do anexo II do RICMS. 

 Redução da alíquota do ICMS para 4% para sucos e néctares, conforme Decreto 4.736 de 

27/07/2016. 

 Uso dos Créditos de ICMS Acumulados nas Cooperativas: Atualização do estudo em 04/2016 e 

11/2016. Está em negociação uma sistemática para a utilização dos créditos de ICMS acumulados 

nas cooperativas. 

 Prorrogações de Benefícios Fiscais de Crédito Presumido do ICMS para: 

• algodão em pluma ou soja em grão prorrogado para 30/04/2017 – Decreto 3.122 de 22/12/2015;  

• Prorrogação do crédito presumido de farinha de mandioca branca fina crua, farinha de mandioca 

branca grossa crua e farinha de mandioca torrada.  

 Obedecendo aos novos períodos e alíquotas abaixo: 

• até 31.12.2016, no percentual de 55% (cinquenta e cinco por cento) do valor do imposto devido 

nas saídas desses produtos em operações interestaduais; 

• até 31.12.2017, no percentual de 50% (cinquenta por cento) do valor do imposto devido nas saídas 

desses produtos em operações interestaduais; 

 Obs: antes era um percentual de 75% 

• Misturas para bolos e para produtos de panificação, prorrogado para 31/12/2016 – Decreto 3.529 

de 22/02/2016 

 Café torrado em grão, moído ou descafeinado prorrogado para 30/04/2017 – Decreto 3.126 de 

22/12/2015; 

 Prorrogação do benefício fiscal de redução de base de cálculo do ICMS: 

 Insumos Agropecuários 40%, prorrogado para 30/04/2017 – Decreto 3.048 de 17/12/2015; 

• Insumos Agropecuários 40% nas operações e interestaduais e 60% nas operações internas, 

prorrogado para 30/04/2017 – Decreto 3.048 de 17/12/2015; 

• Insumos Agropecuários 70%, prorrogado para 30/04/2017 – Decreto 3.048 de 17/12/2015; 

• Mandioca, prorrogado para 30/04/2017 – Decreto 3.048 de 17/12/2015; 

 Limitação do Crédito Presumido de ICMS até o montante dos Débitos. Publicação do Decreto nº 

5.063/2016 que solucionou o problema da limitação do Crédito Presumido imposto pelo Decreto 

2.175/2015, permitindo apuração trimestral e anual. 

 ICMS sobre Cooperativas de Transporte. Decreto 4.987 de 31/08/2016 promoveu alteração no art. 

239 do RICMS, passando a considerar como frota própria o veículo do cooperado. Com isso as 
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cooperativas de transportes têm segurança jurídica para optar pela utilização do crédito presumido 

de 20% na forma do item 48 do anexo III. 

 Novo Estudo Alíquota do Crédito Presumido ICMS para Cooperativas de Transporte. Em 

andamento novo estudo junto às cooperativas de transporte para verificar possibilidade de pleitear 

junto ao Estado aumento da alíquota de crédito presumido de ICMS, atualmente em 20%, visando 

aproveitar os créditos nas aquisições de insumos pelos cooperados pessoas físicas. 

 Norma Contábil ITG 14 – ITG 14 COTAS DE COOPERADOS EM ENTIDADES 

COOPERATIVAS E INSTRUMENTOS SIMILARES. O posicionamento do sistema 

cooperativista nacional é pela manutenção da atual sistemática de classificação das cotas de capital. 

Caso isto não seja concretizado, o sistema entrará com um mandato de segurança contra o CFC, 03 

reuniões com o Conselho Federal de Contabilidade, resultando na Resolução CFC nº 1.516 de 

25/11/2016 que prorrogou para 1º de janeiro de 2018 a adoção obrigatória. 

 Credenciamento do SESCOOP/PR junto ao CFC/CRC PR como Entidade Capacitadora no 

Programa de Educação Profissional Continuada para os Contadores. 

 I Seminário Nacional de Autogestão. Participação no I Seminário de Autogestão na OCB com 

palestra sobre organização e ação do grupo GAET no Paraná. 

 Apoio ao Sistema OCB. 23 ações em estudos tributários, contábeis e reuniões de apoio ao Sistema 

OCB, destacando-se: análises de MP, PL e PLS; análises de manuais contábeis e tributários ramos 

transporte, reuniões com CFC sobre a ITG 14 e ITG 2004; reuniões sobre CFOPs; participações 

em reuniões do GT Confederativo do eSocial. 

 Apoio ao Sistema OCEPAR. 31 ações em estudos tributários e contábeis, destacando-se: reuniões 

com GAET e SEFA PR sobre ICMS na cadeia da soja, na produção de sucos, limitação do crédito 

presumido de ICMS, ativos tributários acumulados e nota do produtor rural; reuniões e apoio ao 

CRC PR na elaboração de estudo técnico sobre a ITG 14 e NBC PG 12 que trata da Educação 

Profissional Continuada para Contadores; orientações e credenciamento de auditorias 

independentes;  

 Orientações às Cooperativas. 44 ações de orientações tributárias, contábeis e societárias às 

cooperativas, destacando-se: tributação sobre sobras, juros sobre capital social e receita financeira; 

tributação do Pis e Cofins sobre operações; contribuição previdenciária rural e na atividade de 

transporte de cargas; registro de livros contábeis e de atas de AGs; transferência do FATES e 

destinação de ganhos e de capital na alienação de ativos imobilizados. 

 Coordenação de Projetos de Treinamentos. Coordenação e realização de 8 projetos de treinamentos 

para contadores, com 421 participações e 120 horas. 

 

11. Cadastramento de auditorias externas 

Foram atendidas seis consultas para credenciamento de Auditorias Independentes, gerando: um 

credenciamento e um encaminhamento para avaliação de credenciamento. 

 

12. Conselheiros Fiscais 

Foram realizadas 13 (Treze) turmas de capacitação onde participaram 308 conselheiros fiscais das 

cooperativas, com objetivo de treinar os conselheiros eleitos para o desempenho das funções.  

Os módulos realizados visaram atender as necessidades das regiões e, portanto foram setorizados entre 

Sudoeste, Oeste, Norte, Noroeste e Centro-sul, e ainda para atender as especificidades do ramo foram 

realizados sete eventos específicos para o ramo saúde. 
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13. Fórum dos Contadores 

Sessenta 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.  

14. Fórum Financeiro 

Com o objetivo de apresentar o desempenho das cooperativas agropecuárias e os resultados alcançados em 

2015 e debater as perspectivas para a economia nacional e internacional, foi realizado no mês de abril o 

Fórum Financeiro com as instituições financeiras 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 a discussões de cenários 

com o momento político do País. 

Ao total os eventos contaram com 125 participantes. 

15. 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 2016 foram coordenados 49 eventos que contaram com 1.729 participantes e 740 horas. Para estes 

eventos foram investidos R$ 291.266,03 (Duzentos e noventa e um mil e duzentos e sessenta e seis Reais 

e três centavos). 

Os cursos coordenados foram: Curso de Atualização Tributária – ICMS - Curso de Auditores Internos - 

Curso sobre ECD/ECF - Curso de Fechamento de Balanço - Curso para Conselheiro Fiscal - Fórum dos 

Profissionais de Contabilidade - Fórum dos Profissionais de Finanças - Curso sobre e-Social - Palestra de 

Cooperativismo - Curso de Planejamento e Projeção Orçamentária - Curso Gestão Ativo Imobilizado - 

Curso de Formação para Dirigentes de Cooperativas de Transp. - Fórum de Dirigentes de Cooperativas de 

Transporte - Curso de Reciclagem de MOPP - Curso para Contadores de Cooperativas de Transporte - 

Curso de MOPP - Curso de Gestão de Utilização de Pneus - Curso de Noções Básicas de Direção Defensiva 

- Curso de E-Social para Cooperativas de Transporte - Curso de Análise e Gestão em Custos Industriais - 

Curso de Gestão da Frota - Curso de Noções Básicas de Mecânica Diesel - Curso de Bloco K  - Seminário 

Internacional de Cooperativismo de Crédito  - Curso de Capacitação de Indicadores da Qualidade - Curso 

Condutores -Veículos de Transp. Coletivo Passageiros - Rodada de Negócio dos Dirigentes do Ramo 

Transporte - Seminário do Programa de Desenvolvimento de Gestão  - Programa de Educação Continuada 

para Contadores - Curso de Gestão Econômica e Financeira. 

16. 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 ao Poder Legislativo e Executivo demandam 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 
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cooperativas em medidas que aumentariam sua carga tributária ou custos operacionais em bilhões de reais 

anuais. 

17. Ações de monitoramento específicas por ramos 

Ramo Transporte 

Foram realizados três encontros no ano, reunindo os diretores das cooperativas de transporte, tendo como 

locais as cidades de Cafelândia, Piên e Santa Helena, nos quais estiveram presentes 98 pessoas. 

Nesses eventos, discutiram-se os indicadores econômicos e financeiros e o plano de capacitação para 2017, 

aspectos relacionados à Lei dos motoristas, a 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 Bi trens, rodada de negócios, credito presumido de ICMS e recadastramento de frota 

(RNTRC). 

Ainda em 2016 para o Ramo Transportes o Sescoop/PR apoiou os seguintes eventos: Curso de Formação 

para Dirigentes de Cooperativas de Transporte, Curso de Reciclagem de MOPP, Curso para Contadores de 

Cooperativas de Transporte, Curso de MOPP, Curso de Direção Preventiva, Curso de Gestão de Custos no 

Transporte, Curso de Gestão de Utilização de Pneus, Curso de Noções Básicas de Direção Defensiva, Curso 

de Gestão da Frota, Curso de Aperfeiçoamento Prático de Condução, Curso de Condutores de Veículos, 

Curso de Custos Operacionais no Transporte de Cargas, Curso de Noções Básicas de Mecânica Diesel, 

Curso Condutores -Veículos de Transp. Coletivo Passageiros, Rodada de Negócio dos Dirigentes do Ramo 

Transporte, contando com 392 participações e investimento da ordem de R$ 107,2 mil. 

Deve-se destaque no ano de 2016 as reuniões e discussões sobre o Marco regulatório do Transporte 

Brasileiro, que visa alterar a essência da Lei 11.442, o Sistema Ocepar em conjunto com OCB, emissão 

diversos pareceres que serviram de justificativa as emendas protocoladas ao projeto de Lei. O tema retomará 

a tramitação em 2017.  

Em continuidade a missão Paraguai realizada em 2015, a Ocepar em conjunto com a OCB promoveu a 

missão de prospecção de negócios e boas práticas na Argentina, onde os dirigentes das cooperativas de 

transporte, além da oportunidade de realizar contatos comerciais também puderam conhecer o 

desenvolvimento e forma de organização do cooperativismo Argentino. E ainda vislumbrando o acesso ao 

mercado foi realizada pela OCB a primeira rodada de negócios de cooperativas de transporte em Porto 

Alegre/RS, o sistema Ocepar apoiou a participação de 28 dirigentes neste evento. 

Ramo Educacional 

O grande destaque para o ramo educacional em 2016, foi a reaproximação com a SEED/PR (Secretaria de 

Estado e educação do Paraná), com a assinatura de convênio entre SEED e Ocepar, será possível reativas 

as cooperativas escola de colégios agrícolas, alguns anos atrás esta parceria culminou inclusive em eventos 

específicos com o ECOOPEAGRI (Encontro Estadual de cooperativas escola de colégios agrícolas). 

 

Ramo Saúde 

Foram realizadas 32 visitas técnicas para cooperativas do ramo saúde, o GDA ainda coordenou e ministrou 

curso em cinco turmas de conselheiros fiscais específicos do ramo, que contaram com 72 participações. 

Dentre as ações realizadas para o Ramo as que mais se destacaram foram: Padronização a estrutura contábil 

do Sistema AG e balanço de RH, Simplificação das informações de Balanço Social e elaboração de cenário 

nacional contemplando todas as informações de cooperativas operadoras de planos de saúde do País. 

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. 
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Ramo Trabalho 

Realização 06 visitas técnicas para cooperativas do ramo trabalho, onde além da apresentação de cenários 

econômicos e financeiros também foi levantada demanda para subsidiar os trabalhos do conselho do Ramo 

a nível nacional. Durante as visitas técnicas também foi discutida a necessidade de regulamentação da Lei 

12690 por Decreto e impactos da Lei de terceirizações. 

 

Ramo Infraestrutura 

Foram realizadas 08 visitas técnicas para cooperativas do ramo infraestrutura. Dentre as principais ações 

destaca-se: Participação em 02 reunião do conselho consultivo nacional, participação em 02 reunião do 

conselho estadual, através da convocação da FECOERPA, uma reunião com a Copel, para discussão sobre 

o enquadramento e contrato de regulamentação com as cooperativas autorizadas e diversas reuniões do 

grupo denominado G-14 (cooperativas autorizadas não regulamentadas). 

18. Assessoramento à gestão das pequenas cooperativas 

O programa de apoio integral as pequenas cooperativas – PROCOOPE tem sua atuação voltada ao 

desenvolvimento das novas e pequenas cooperativas, através do assessoramento direto na regularização 

documentária, na organização dos processos administrativos e de controle. Tem como objetivo dar suporte 

ao desenvolvimento das atividades das pequenas cooperativas e das novas no inicio de suas atividades. Em 

2016 o PROCOOPE contava com 86 (oitenta e seis) cooperativas, das quais 84 (oitenta e quatro) foram 

devidamente visitadas, ou seja, 97,67% das cooperativas do PROCOOPE contaram com visita técnica. 

(Anexo 9.1) 

 

19. Atendimentos diários 

Rotineiramente são atendidas solicitações de esclarecimentos sobre lançamentos contábeis, inclusão de 

balanços no sistema AutoGestão, dúvidas tributárias, questões sociais, etc… 

Estes atendimentos são realizados por todos os técnicos da Gerência de Desenvolvimento e Autogestão 

através de contatos telefônicos, e-mails ou presencial. 

 

20. Avaliação crítica dos resultados do monitoramento e desenvolvimento de cooperativas  

Para a elaboração dos indicadores de gestão, da Gerência de Desenvolvimento e Autogestão, mais 

especificamente nas ações vinculadas aos objetivos estratégicos:  

 Apoio e orientação para constituição e registro; 

 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);  
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 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. 

 

21. Indicadores de desempenho de gestão do Desenvolvimento e Autogestão 

Indicadores de eficiência  

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 

Itens 2015 2016 

Investimento total – R$ 2.167.305,54 2.287.022,39 

Total de eventos 161 158 

Valor médio investido – R$ 13.717,12 14.474,83 

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

A tabela acima demonstra que em termos nominais o montante de recursos aplicados aumentou 5,5%, ou 

seja, R$ 119.716,85 (cento e dezenove mil, setecentos e dezesseis reais e oitenta e cinco centavos) superior 

em relação ao ano anterior. Esse aumento também foi percebido no valor médio por evento que passou de 

R$ 13.717,12 para R$ 14.474,83. O Mesmo efeito de crescimento de custo foi verificado no valor por 

evento visto que em 2015 e 2016, a área teve o mesmo volume de realização de metas físicas. 

 

 

 Indicadores de eficácia 

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 

 

Itens 2015 2016 

Investimento total realizado – R$ 2.167.305,54 2.287.022,39 

Investimento total previsto – R$ 2.166.110,00 2.533.139,00 

Percentual de realização (%) 100,06 % 90,28 % 

Responsável pelo cálculo/medição: Gerson José Lauermann / João Gogola Neto 
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No indicador de eficácia financeiro notamos a aplicação de 90,28% dos recursos financeiros previstos. As 

justificativas apresentam-se no Quadro 

 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 2015 2016 

Total de eventos realizados 158 158 

Total de eventos 157 161 

Percentual de realização (%) 100,6 % 98,1 % 

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

 

A Tabela 14 demonstra que a realização de eventos em 2016 foi de 98,1% da meta estabelecida, a 

meta não foi integralmente realizada devido a impossibilidade de agendamento com os dirigentes em 06 

(seis) cooperativas. 

 

 

21.1. Indicadores de efetividade 

21.1.1. 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 

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 2015 2016 

1.a Qualidade gerencial das cooperativas antes 

dos eventos de monitoramento 

a a 

7,64 7,88 

1.b Qualidade gerencial das cooperativas 

depois dos eventos de monitoramento 

b c b c 

8,75 14,64% 8,83 12,17% 

2. Grau de contribuição para a melhoria da 

gestão das cooperativas com os eventos de 

monitoramento 

a a 

8,7 8,7 

3. Grau de satisfação geral com os eventos de 

monitoramento 

a a 

8,9 8,8 

        Responsável pelo cálculo/medição: Gerson José Lauermann / João Gogola Neto 
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Obs.: Com o objetivo de redução de custos e recepção de maior volume de formulários a pesquisa 

foi realizada em meio eletrônico, o formulário pode ser observado no link: 

https://goo.gl/forms/vYVjauOY7R4n8ouc2  

Os indicadores de efetividade foram obtidos mediante aplicação de questionário específico junto às 

cooperativas atendidas em eventos de monitoramento. A amostragem foi de 41,18% das cooperativas 

atendidas. As notas (de 1 a 10) atribuídas às questões avaliadas. O resultado da pesquisa indica que em 

2016 o Trabalho de monitoramento auxiliou na melhoria de 12,17% na gestão das cooperativas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://goo.gl/forms/vYVjauOY7R4n8ouc2
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Metas físicas e financeiras realizadas na Gerência de Desenvolvimento e Autogestão 

Tabela 16: Quadro resumo das metas físicas para 2016 

 
Fonte: Sescoop/PR - GDA, 2016 

 

Tabela 17: Quadro resumo das metas financeiras para 2016 

Investimento Previsto Realizado 

Investimento total em eventos de Monitoramento em 2015 (R$) 2.166.110,00 2.167.305,54 

Investimento total em eventos de Monitoramento em 2016 (R$) 2.533.139,00 2.287.022,39 

Fonte: Sescoop/PR – Sistema Zeus, 2016 

 

Para a elaboração dos indicadores de gestão, a Gerência de Desenvolvimento e Autogestão adotou como 

critério principal a meta de visitas técnicas.   

SIM NÃO SIM NÃO SIM NÃO SIM NÃO

AGROPECUÁRIO 30 24 6 23 19 4 19 17 2 72 60 12

CONSUMO 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0

CRÉDITO 16 5 11 21 7 14 14 5 9 51 17 34

EDUCACIONAL 2 0 2 4 2 2 6 3 3 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 4 1 4 4 0 9 8 1

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 3 3 0 6 6 0

TRANSPORTE 5 5 0 12 12 0 11 11 0 28 28 0

TURISMO E LAZER 0 0 0 1 1 0 1 1 0 2 2 0

TOTAL 67 48 19 76 55 21 72 58 14 215 161 54

C ooperat ivas Visitas C ooperat ivas Visitas C ooperat ivas Visitas C ooperat ivas Visitas

AGROPECUÁRIO 24 24 100,0% 18 18 94,7% 17 17 100,0% 59 59 98,3%

CONSUMO 0 0 0,0% 1 1 100,0% 0 0 0,0% 1 1 100,0%

CRÉDITO 4 4 80,0% 6 6 85,7% 5 5 100,0% 15 15 88,2%

EDUCACIONAL 0 0 0,0% 2 2 100,0% 3 3 100,0% 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% 4 4 100,0% 4 4 100,0% 8 8 100,0%

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% 6 6 85,7% 14 14 100,0% 32 32 97,0%

TRABALHO 3 3 150,0% 1 1 100,0% 2 2 66,7% 6 6 100,0%

TRANSPORTE 6 6 120,0% 13 13 108,3% 10 10 90,9% 29 29 103,6%

TURISMO E LAZER 0 0 0,0% 1 1 100,0% 1 1 100,0% 2 2 100,0%

TOTAL 49 49 102,1% 53 53 96,4% 56 56 96,6% 158 158 98,1%

%
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Concluímos pelo sucesso na aplicação dos recursos utilizados, cujas metas físicas foram atingidas em 

98,1% e na avaliação da efetividade obtivemos como respostas que as cooperativas tiveram uma melhoria 

da ordem de 12,17% em sua gestão após os eventos de monitoramento. 

Com relação à aplicação de recursos financeiros, foi alcançado o índice de 90,28%, 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 98,1% 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$ 3.343.059,10, representando 94,98% do total previsto 

e suas metas físicas foram atingidas em 104,79%. 

A segurança nos últimos anos tem ganho 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 tem 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 3.519.059,00 3.343.059,10 94,98 

Física Qte. de cooperativas ativas beneficiadas  42 44 104,79 

Fonte: Sescoop/PR - GDH, 2016 

Foram realizados 139 projetos nas cooperativas, tendo como temas: Curso de Normas Regulamentadoras, 

Curso de Brigada de Incêndio, Curso de CIPA, Palestra SIPAT, Curso de Primeiros Socorros, Curso de 

Brigada de Emergência, Programa de Conformidade em Segurança e Saúde do Trabalho, Curso de Normas 

Regulamentadoras, Palestras SIPAT, Curso de Reciclagem para Vigilantes, Programa de Segurança e 

Saúde no Trabalho, Programa de Segurança do Trabalho, Curso de Normas Regulamentadoras, Programa 

de Formação de Motoristas, Palestras SIPAT, Programa SIPAT, Curso de Brigada de Incêndio, Curso de 

Normas Regulamentadoras, Curso de CIPA, Palestras SIPAT, Curso de Brigada de Incêndio, Programa de 

Desenvolvimento da Segurança e Saúde no Trabalho, Curso de CIPA, Programa de Desenvolvimento da 

Segurança, Palestras SIPAT, Programa de Segurança do Trabalho, Curso de Noções Básicas de Direção 

Defensiva, Curso de MOPP, Curso de Direção Preventiva, Curso de Reciclagem de MOPP, Curso Técnico 

em Segurança no Trabalho, Programa de Promoção Social, Curso de Normas Regulamentadoras, Palestra 

SIPAT, Curso Especializado de Segurança no Trabalho, Programa de Educação à Distância, Curso 

Condutores -Veículos de Transp. Coletivo Passageiros, Curso de Normas Regulamentadoras, Programa de 

Segurança e Saúde do Trabalhador, Curso de CIPA, Curso de Reciclagem NR 10 - Segurança em 

Eletricidade, Curso Prático das Brigadas, Curso de NR 35 - Trabalho em Altura, Curso de Formação NR33 
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- Supervisor de Entrada, Curso de Formação NR33 - Trabalhador Autorizado e Vigia, Curso de Reciclagem 

NR13 - Operador de Caldeira, Curso de Reciclagem NR33 - Trabalhador Autorizado e Vigia, Curso de 

Reciclagem NR33 - Supervisor de Entrada, Curso de Formação de Brigadistas, Curso de Direção 

Defensiva, Reciclagem para Brigadistas de Incêndio, Curso de Condutores de Veículos, Palestras SIPAT, 

Curso de Atualização das Normas Regulamentadoras – NRs, Curso de  Normas Regulamentadoras, Curso 

de CIPA, Palestras SIPAT, Curso de Brigada de Incêndio, Curso de Operador de Empilhadeira, Curso de 

Reciclagem de Brigada de Emergência, Curso de Norma Regulamentadora - NR12, Curso de Normas 

Regulamentadoras, Palestras Sipat, Programa de Segurança e Saúde no Trabalho, Programa de 

Desenvolvimento de Normas Regulamentadoras, Palestras SIPAT, Palestras Sipat, Programa de Segurança 

no Trabalho, Palestra sobre Segurança no Trabalho, Curso de Normas Regulamentadoras, Curso de 

Transportes de Produtos Perigosos, Curso de Transportes de Produtos Perigosos – Reciclagem, Curso de 

Segurança para Veículos Leves, Curso de Segurança no Trânsito para Caminhões, Curso de Normas 

Regulamentadoras, Curso de Brigada de Incêndio, Curso de Brigada de Incêndio – Reciclagem, Palestras 

SIPAT, Palestra Sipat, Curso de Segurança e Saúde no Trabalho, Curso de Segurança no Trabalho, Palestras 

SIPAT, Programa de Segurança e Saúde no Trabalho, Curso de Normas Regulamentadoras, Curso Técnico 

de Bombeiro Civil, Curso de Brigada de Emergência, Curso de Operador de Máquinas, Curso de Normas 

Regulamentadoras, Curso Normas Regulamentadoras, Programa de Desenvolvimento – Motoristas, Curso 

de Bombeiro Civil, Palestras Semana SIPAT, Curso de Movimentação de Produtos Perigosos, Curso de 

Primeiros Socorros, Curso Direção Defensiva, Palestra SIPAT, Curso de Normas Regulamentadoras, 

Palestras SIPAT, Curso de Primeiros Socorros, Curso de Normas Regulamentadoras, Palestras sobre 

Segurança no Trabalho, Palestras SIPAT, Curso de Normas Regulamentadoras, Curso de NR 35, Curso de 

NR 33, Curso de Brigada de Incêndio, Curso para Inventário de Máquinas e Manuais de Operação, Curso 

de Normas Regulamentadoras, Palestra SIPAT, Programa de Brigada de Emergência, Curso de Normas 

Regulamentadoras, Palestra SIPAT, Curso de Normas Regulamentadoras, Palestras SIPAT, Curso de 

Brigada de Incêndio, Curso Plataforma de Elevação, Curso NR 35 - Trabalho em Altura, Curso de Normas 

Regulamentadoras, Palestras Semana Interna Prevenção Acidentes de Trabalho, Curso de CIPA, Curso de 

Brigada de Incêndio, Curso de Operação de Empilhadeira, Palestras SIPAT, Curso de NR 35, Curso de NR 

33, Curso de Brigada de Incêndio, Palestras SIPAT, Palestras SIPAT, Programa de Segurança e Saúde no 

Trabalho, Palestra SIPAT, Curso de Normas Regulamentadoras, Palestras SIPAT, Curso de Normas 

Regulamentadoras, Curso de Normas Regulamentadoras, Curso de Normas Regulamentadoras, Curso de 

Normas Regulamentadoras, Treinamento Normas Regulamentadoras; 

Do valor orçado na ação, as metas financeira e física ficaram abaixo do previsto em função diversos projetos 

descentralizados demandados pelas cooperativas que tiveram pequenas sobras devido a limitação de valores 

e de horas de instrutores pelo SESCOOP/PR conforme Resolução 39 de 2013  e 46 de 26 de agosto de 2016 

que normatiza a contratação de instrutoria e o plano de trabalho das cooperativas. Também nos projetos 

centralizados, um novo programa de qualidade e promoção a saúde, tiveram 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$ 564.955,32, representando 78,77% do total 

previsto e suas metas físicas ultrapassaram em 80,13%.ao planejado  

O interessante que a participação superou a meta física prevista. Os temas desenvolvidos visam à melhoria 

de renda e saúde. 
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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$ 1,00 717.218,00 564.955,32 78,77 

Física Qte. de pessoas beneficiadas com iniciativas  5.174 4.146 80,13 

Fonte: Sescoop/PR - GDH, 2016 

Foram realizados vários projetos nas cooperativas, tendo como temas: Palestra sobre Educação Familiar e 

Cultural, Programa Saúde e Qualidade de Vida, Programa de Promoção Social - Artesanato e Culinária, 

Palestra sobre Qualidade de Vida, Programa de Qualidade de Vida, Programa de Promoção Social - 

Artesanato e Culinária, Programa de Educação Financeira, Mês da Mulher Unimed Curitiba, Programa de 

Desenvolvimento do Voluntariado, Curso de Cuidado com a Voz, Programa de Qualidade de Vida, 

Programa de Sustentabilidade, Palestra sobre Qualidade de Vida, Programa de Felicidade Interna do 

Cooperativismo, Programa de Educação Financeira, Dia de Cooperar, Programa Cozinha Brasil, Semana 

do Meio Ambiente, Curso de Finanças Pessoais, Programa de Desenvolvimento Sócio Ambiental, 

Programa de Qualidade de Vida, Curso Sobre Relacionamento Interpessoal, Curso de Promoção Social - 

Artesanato e Culinária, Palestra sobre Saúde da Mulher, Palestra sobre Relacionamento Interpessoal, 

Encontro de Integração Feminina, Palestra sobre Sustentabilidade, Curso sobre gestão da sustentabilidade, 

Programa de Promoção Social - Artesanato e Culinária, Palestra de Responsabilidade Socioambiental, 

Encontro de Casais Cooperativistas, Programa sobre Gestão Ambiental, Programa de Felicidade Interna do 

Cooperativismo, Palestra sobre Qualidade de Vida, Palestra sobre Qualidade e Meio Ambiente, Curso de 

Culinária, Palestra Qualidade de Vida, Programa de Promoção Social - Artesanato e Culinária, Palestras 

sobre Meio Ambiente, Programa de Promoção Social - Artesanato e Culinária, Programa de 

Desenvolvimento da Qualidade de Vida, Palestra Comemorativa - Dia do Trabalho, Palestra Comemorativa 

- Dia da Mulher. 

Destacamos que o meta financeira não foi atingida devido 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, tem sua participação muitas vezes condicionada a questões 

climáticas, sazonalidade em relação ao plantio e colheita e nas empresas cooperativas com público 

operacional, dependente do período de produção e turnos, ocasionando o cancelamento ou adiamento de 

algumas atividades nesta ação. 

 

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 9.200,00 7.798,74 84,77 

Física Entidade Mantida  1 1 100,00 

Fonte:  Sescoop/PR – Coord. Adm. e Financeira, 2016 
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O valor financeiro aplicado foi de 84,77%, 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 76.400,00 33.960,05 44,45 

Física 
Planejamento 

instituído/reunião  
1 1 100,00 

Fonte: Sescoop/PR – Coord. Adm. e Financeira, 2015 

 

Em 2016, foram aplicados recursos neste programa que somaram R$ 33.960,05, representando 44,45% 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 nacionais e internacionais para conhecimento de práticas de 

governança, que não ocorreram por motivos de recessão econômica e remanejamento de atividades. 

 

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 2016 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 nos 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. 
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Foram apoiadas bolsas de estudos para mestrado, graduação, pós-graduação e eventos de curta e média 

duração, num total de 88 bolsas, sendo 47 de curta duração; 5 de média; 2 de longa; 8 graduações e 26 pós 

graduações sendo que 9 delas mestrados. Foram oferecidos 15 títulos (turmas fechadas para os funcionários 

do sistema), com 302 horas, 168 participantes e 15 eventos. Também foram realizas duas palestras com 60 

funcionários e 3 eventos. 

Tabela 22: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade  

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

Financeira R$ 1,00 369.400,00 334.572,43 90,57 

Física Rotatividade de Pessoal  4 2 50,00 

Fonte: Sescoop/PR - GDH, 2016 

Os recursos aplicados neste programa somaram R$ 334.572,43, representando 90,57% do total previsto.  

O preparo da equipe é fundamental para um melhor desenvolvimento do planejamento e de modo especial 

o atendimento das demandas e necessidades das cooperativas, público alvo do Sescoop/PR. 

Ação 5403: Gerar sinergias e integração do Sistema Sescoop 

Não teve planejamento em 2016 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 Comunicação Social do 

Sescoop/PR. Durante o decorrer de 2016 foram realizadas várias ações neste sentido, tendo sempre como 

foco o fortalecimento institucional das entidades. 

 

Tabela 23: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade  

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

Financeira R$ 1,00 994.500,00 748.420,24 75,26 

Física 
Satisfação das cooperativas 

sobre Comunicação  
1 1 100 

Fonte: Assessoria da Comunicação do Sescoop/PR e Sistema Zeus, 2016 

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, 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 2016, foram 

editadas 247 edições com uma média diária de 20 matérias publicadas no portal 

www.paranacooperativo.coop.br e enviadas por e-mail para mais de 5.014 endereços cadastrados no 

sistema.  
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Foram produzidas 12 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. A Tabela 

23 apresenta a os valores realizados por elemento de despesa. 

Anualmente também participamos com um estande do Sescoop Paraná durante a realização do Show 

Rural Coopavel com o objetivo de divulgar as ações do cooperativismo no estado do Paraná e receber 

delegações de visitantes das cooperativas no loca. Anualmente o evento recebe por ano a visita de 250 

mil pessoas, na 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 2016 para essa ação. 

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$ 2.769.060,72, representando 

90,92% 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 3.045.707,00 2.769.060,72 90,92 

Física Entidade Mantida  56 54 96,43 

Fonte: Sescoop/PR- Setor de RH, 2016 

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$ 1,00 117.500 80.230,58 68,28 

Física Serviços de Rede Mantida 1 1 100% 

Fonte: Sescoop/PR – Sistema Zeus, 2016 
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Apresenta como diretriz de assegurar adequada utilização de tecnologia de informação e comunicação. Os 

recursos aplicados neste programa somaram R$ 80.230,58, representando 68,28% do total previsto. Vale 

ressaltar que a realização financeira ficou abaixo do previsto porque havia a previsão de renovação do 

pacote Microsoft Office para a versão Professional 2016, no entanto durante a análise de viabilidade da 

compra o pacote Office 365 foi adquirido proporcionando uma economia superior a 40%. O Office 365 

atendeu os requisitos necessários e entregou maior valor para o negócio proporcionando.  

  

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, 

com estudos em andamento. 

 

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 2016 foram realizadas seis reuniões que tiveram como objetivos de 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 17.000,00 15.152,50 89,13 

Física Entidade Mantida  6 6 100,00 

Fonte:   Sescoop/PR-Sistema Zeus,-2016 
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As metas físicas foram atingidas, sendo que as metas ficaram abaixo do previsto. 

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 
195.700,00 144.289,21                    73,73 

Física Horas 
 800                928                  116,00 

Fonte: Setor da Auditoria Interna, Sescoop/PR-2016 

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 

2016 um total de  928  horas de trabalho, produzindo nove relatórios específicos na área operacional e ainda o 

RAINT/2015  , o  PAINT/2017 e no atendimento do artigo 13,item III da IN TCU nº 63/2010,  emitiu Parecer, 

anexo ao relatório de gestão do exercício de 2016,  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 2016, a Auditoria Interna, atingiu 116,00% do montante de horas previstas, 

tendo levado a efeito 928   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  73,73% dos valores fixados no orçamento 

respectivo. 

 

3.2.2. Fatores intervenientes do desempenho orçamentário 

  

A instabilidade econômica e política causou grandes impactos em vários setores da sociedade brasileira no 

decorrer de 2016. 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 16%, quando comparado com 2016. 

São quase 1.415.66 cooperados, mais de 84.092 empregos diretos e 2.800.000 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 48% 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 2016, foram realizados 6.883 eventos para mais de 

186 mil pessoas que integram as cooperativas.  
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3.2.3. 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 2016. Todos os pagamentos são realizados diretamente aos prestadores de serviços.  

3.2.4. 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 2014 2015 
Variação % 

2015/2014 
2016 

Variação% 

2016/2015 

Contribuições 31.108.463,23 37.666.411,66 21,08% 42.477.216,08 12,77% 

Financeiras 2.705.775,08 4.552.636,07 68,26% 5.510.190,06 21,03% 

Serviços                      -                         -     -                      -    -  

Outras receitas 38.917,07 33.179,31 -14,74% 37.000,44 11,52% 

Receitas de transferências   65.000,00 0 65.000,00 0% 

TOTAL 33.853.155,38 42.317.227,04 25,00% 48.089.406,58 13,64% 

Fonte: Sescoop/PR - Sistema Zeus, 2016 

 

O programa de trabalho/orçamento do Sescoop/PR do exercício de 2016, na forma da reprogramação 

aprovada pelo Conselho Nacional, envolveu recursos no total de R$ 49.600.00,00. As receitas totais 

atingiram o valor de R$ 48.138.693,45, o que representou variação percentual de 13,64% em relação ao 

ano de 2015. A execução da receita de 2016 está detalhada a seguir. 
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Tabela 29: Execução das receitas do Sescoop/PR – 2016 

ORIGENS 
Prevista Realizada Execução 

R$  % R$  % % 

Receitas de contribuições 40.624.745,00 81,90% 42.477.216,08 104,56% 22,66% 

Receitas patrimoniais 5.300.000,00 10,69% 5.510.190,06 103,97% 93,28% 

Saldo de exercício anterior 3.545.255,00 7,15% 0,00 0,00% -7,15% 

Receitas de serviços                             -    0,00% 
                            

-    
0,00% 0,00% 

Transferências correntes                             -    0,00% 
                            

-    
0,00% 0,00% 

Outras receitas correntes 65.000,00 0,13% 37.000,44 56,92% 56,79% 

Alienação de bens   0,00%     0,00% 

Transferências às UEs 65.000,00 0,13% 65.000,00 100,00% 0,00% 

Outras receitas de capital   0,00%       

TOTAL  49.600.000,00 100% 48.089.406,58 96,95% -3,05% 

Fonte: Sescoop/PR - Sistema Zeus, 2016 

O aumento do repasse da contribuição deve-se em consequência do bom desempenho econômico das 

atividades das cooperativas paranaenses. Em função da inflação, as taxas de juros subiram e houve aumento 

do rendimento financeiro. 

 

 

3.2.5. 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. 
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Tabela 30: Execução das despesas por modalidade de licitação, por natureza e por elementos de 

despesa do Sescoop/PR - 2015/2016 

Modalidade de Contratação 
Despesa Liquidada Despesa paga 

2015 2016 2015 2016 

1. Modalidade de Licitação (a+b+c+d+e+f+g)        916.065,00     3.528.525,38  
        

916.065,00  

       

3.528.525,38  

a) Convite         

b) Tomada de preços         

c) Concorrência         

d) Pregão  
          

916.065,00  

      

3.528.525,38  

           

916.065,00  

          

3.528.525,38  

e) Concurso         

f) Consulta         

g) Regime Diferenciado de Contratações Públicas         

2. Contratações Diretas (h+i)   23.382.751,00   29.238.117,44    23.382.751,00      29.238.117,44  

h) Dispensa 
     

23.358.079,17  

    

29.216.639,99  

      

23.358.079,17  

        

29.216.639,99  

i) Inexigibilidade 
            

24.671,83  

           

21.477,45  

             

24.671,83  

               

21.477,45  

3. Regime de Execução Especial         

j) Suprimento de fundos         

4. Pagamento de Pessoal (k+l)     6.157.541,03     7.465.324,79  
     

6.157.541,03  

       

7.465.324,79  

k) Pagamento em folha 
       

5.984.385,03  

      

7.290.015,79  

        

5.984.385,03  

          

7.290.015,79  

l) Diárias 
          

173.156,00  

         

175.309,00  

           

173.156,00  

             

175.309,00  

5. Outros     4.705.610,98     3.543.795,87  
     

4.705.610,98  

       

3.543.795,87  

6. Total (1+2+3+4+5)   35.140.296,18   43.775.763,48    35.140.296,18      43.775.763,48  

Fonte:  Sescoop/PR - Sistema Zeus, 2016 

 

 

Tabela 31: Evolução das Despesas do Sescoop/PR  

Despesas (R$) 2014 2015 Variação %  2016 
Variação 

% 

Correntes  21.404.726,55 28.932.591,23 35,17% 36.286.420,78 25,42% 

Pessoal e Encargos  4.980.930,47 5.984.385,03 20,15% 7.290.015,79 21,82% 

Capital  379.279,55 223.319,92 -41,12% 199.326,91 -10,74% 

Inversões Financeiras  0 0 0 0 0 

Outras Despesas  0 0 0 0 0 

TOTAL  26.764.936,57 35.140.296,18 31,29% 43.775.763,48 24,57% 

Fonte:  Sescoop/PR - Sistema Zeus, 2016 

 

3.3. 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. 
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3.4. 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 2014 2015 2016 

Valor realizado no ano  33.853.155,38 42.317.227,04 48.089.406,58 

Valor realizado no ano anterior  27.927.260,37 33.853.155,38 42.317.227,04 

Índice de crescimento da receita 21,22 25,00 13,64 
 

Fonte: Módulo Orçamento Integrado – Relatórios Relsim 01 - Sistema Zeus 

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 2014 2015 2016 

Total realizado 26.764.936,57 35.140.296,18 43.775.763,48 

Total previsto 30.955.709,00 40.383.116,00 49.600.000 

Índice de realização do orçamento 86,43 87,02 88,26 

 

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 2014 2015 2016 

Total das despesas com pessoal 4.980.930,47 5.984.385,03 7.290.015,79 

Orçamento total realizado 26.764.936,57 35.140.296,18 43.775.763,48 

 Participação da folha de pagamento 18,61 17,03 16,65 
 

Fonte: Módulo Orçamento Integrado – Relatórios Relsim 01 - Sistema Zeus 
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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 2014 2015 2016 

Orçamento realizado da área meio 872.520,23 864.955,23 1.007.193,10 

Orçamento previsto da área meio 1.111.196,00 986.711,00 1.190.300,00 

Índice de execução orçamentária da área meio 78,52 93,44 84,62 
 

Fonte: Módulo Orçamento Integrado – Relatórios Relsim 01 - Sistema Zeus 

 

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 2014 2015 2016 

Orçamento realizado da área finalística 20.911.485,87 28.290.955,92 35.478.553,59 

Orçamento previsto da área finalística 24.508.713,00 33.398.215,00 40.512.854,00 

Índice de execução orçamentária da área finalística 85,32 86,50 87,57 

 

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 2014 2015 2016 

Valor total do orçamento realizado da área finalística 20.911.485,87 28.290.955,92 39.999.509,66 

Valor total do orçamento realizado 26.764.936,57 35.140.296,18 45.363.993,00 

Participação da área finalística no orçamento total 78,13 80,51 88,17 

 

Fonte: Módulo Orçamento Integrado – Relatórios Relsim 01 - Sistema Zeus 
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Tabela 38: Participação da área finalística no total do orçamento realizado, inclusive 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, inclusive pessoal / Total do orçamento realizado) x 100 

 

Elemento 2014 2015 2016 

Valor total do orçamento realizado da área finalística 5.039.373,85 6.092.082,67 6.545.255.10 

Valor total do orçamento realizado 26.764.936,57 35.140.296,18 43.775.763,48 

Participação da área finalística no orçamento total 18,83 17,34 14,95 

 

Fonte: Módulo Orçamento Integrado – Relatórios Relsim 01 - Sistema Zeus 

 

 

Tabela 39: 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 2014 2015 2016 

Valor total do orçamento da área meio (R$) 872.520,23 864.955,23 1.007.193,10 

Valor total do orçamento realizado (R$) 26.764.936,57 35.140.296,18 43.775.763,48 

Participação da área meio no orçamento total (%) 3,26 2,46 2,30 

Fonte: Módulo Orçamento Integrado – Relatórios Relsim 01 - Sistema Zeus 

 

Tabela 40: Participação da área meio no total realizado, inclusive pessoal 

Descritivo: Valor executado pela área meio, inclusive pessoal, em relação ao valor total do orçamento 

realizado 

Fórmula: (Total realizado da área meio, inclusive pessoal /Total do orçamento realizado) x 100 

 

Elemento 2014 2015 2016 

Valor total do orçamento da área meio (R$) 2.242.772,39 2.838.185,77 3.776.253,82 

Valor total do orçamento realizado (R$) 26.764.936,57 35.140.296,18 43.775.763,48 

Participação da área meio no orçamento total (%) 8,38 8,08 8,63 

Fonte: Módulo Orçamento Integrado – Relatórios Relsim 01 - Sistema Zeus 
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Tabela 41: Variação do valor do orçamento realizado pela área meio    

Descritivo: Valor executado pela área meio, exceto pessoal, em relação ao ano anterior 

Fórmula: ((Valor total do orçamento realizado pela área meio, exceto pessoal/Valor total do orçamento 

realizado no ano anterior pela área meio, exceto pessoal)-1) x 100 

 

Elemento 2014 2015 2016 

Valor realizado no ano (R$) 691.781,00 851.406,66 1007.193,10 

Valor realizado no ano anterior (R$) 621.111,23 691.781,00 851.407,66 

Variação (%) 11,38 23,07 18,30 

Fonte: Módulo Orçamento Integrado – Relatórios Relsim 01 - Sistema Zeus 

 

Tabela 42: Variação do valor do orçamento realizado pela área finalística    

Descritivo: Valor total do orçamento realizado pela área finalística, exceto pessoal, em relação ao ano 

anterior 

Fórmula: ((Valor total do orçamento realizado no ano pela área finalística, exceto pessoal/Valor total 

do orçamento realizado pela área finalística no ano anterior, exceto pessoal)-1) x 100 

 

Elemento 2014 2015 2016 

Valor realizado no ano (R$) 21.035.945,85 28.152.605,32 35.300.168,96 

Valor realizado no ano anterior (R$) 18.928.678,50 21.035.945,85 28.152.605,32 

Variação (%) 11,13 33,83 25,39 

Fonte: Módulo Orçamento Integrado – Relatórios Relsim 01 - Sistema Zeus 

 

 

Tabela 43: 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 2014 2015 2016 

Saldo de Exercícios anteriores 3.523.247,39  7.106.429,30  4.261.865,23 

Valor do Orçamento realizado 26.764.936,57 35.140.296,18 43.775.763,48 

Participação do saldo de exercícios anteriores no 

orçamento da unidade 
13,16 20,22 9,74 

 

Fonte: Módulo Financeiro e Orçamentário – Sistema Zeus 
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Capítulo 4: Governança, Gestão de Riscos e Controles Internos 
 

4.1 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. 
 

4.2 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 estrutura básica da equipe técnica 
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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 4: Dirigentes e colegiados 

Titular Período de atuação Função 
Áreas/ Subunidades 

Estratégicas 
Segmento, órgão ou entidade que representa 

Alfredo Lang 

Wellington Ferreira 

Luis Augusto Ribeiro 

Luiz Roberto Baggio 

Paulo Roberto Fernandes Faria 

Frans Borg 

Mauro José Vanz 

Karla Tadeu Duarte de Oliveira 

- Início: 02/01/2016 

 

- Fim: 31/12/2016 

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. 

Rosélia Gomes da Silva  

James Fernando de Morais 

Marcos Antonio Trintinalha 

Katiuscia Karine Lange Nied 

Luciano Ferreira Lopes 

Iara Dina Follador Thomaz 

- Início: 02/01/2016 

 

- Fim: 31/12/2016 

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. 

          Fonte: Sescoop/PR, 2016  
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4.3 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 – 2016; 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-

2016; e não houve demandas de acompanhamento de recomendações dos órgãos de controle. 
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4.4  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 2016, no âmbito do Sescoop/PR, foi constituída uma Comissão Técnica (Portaria n.º 09, de 

26 de dezembro de 2016) com objetivo de apurar a não conformidades em projetos de contratação de 

serviços de instrutoria encaminhados a esta Unidade Estadual.  

 

 

4.5 Gestão de riscos e controles internos 

O Planejamento e Controle tem o objetivo de conhecer o conjunto de informações para promover e buscar 

em parceria com os gestores os resultados e objetivos planejados.  

Apoiar a construção do planejamento estratégico e monitorar e controlar os processos, a execução das ações 

e os indicadores de desempenho.  

Apoiar a gestão nas ações de complaince, governança e conformidade minimizando os riscos na 

organização. 

Para minimizar os riscos dentro da organização (Gestão de Riscos e Controles Internos), as principais 

atividades desenvolvidas pela área de Planejamento e Controle são as seguintes: 

- Participação na reunião do Conselho Administrativo e Conselho Fiscal;  

- Participação no Comitê de Análise de Projetos – a atuação se dá na aprovação, execução e no processo de 

prestação de contas dos projetos; 

- Análise e verificação de não-conformidades durante a execução dos eventos aprovados em Comitê; 

- Análise do cadastro de prestadores de serviços – instrutores – valores, cargas horárias, regularidade fiscal; 

- Acompanhamento dos processos licitatórios e concursos; 

- Coordenação e acompanhamento do Plano de Metas; 

- Criação e apoio de Sistemas para controles internos como: Arrecadação, Solicitações de viagens (diárias, 

passagens, reserva de carros), gestão de frota, banco de hora, gestão do patrimônio, entre outros; 

- Apoiar a Auditoria Interna e verificar a correção de apontamentos; 

- Acompanhamento “in loco” para verificação da execução de projetos e eventos; 

- Verificação do cumprimento de Resoluções e Normativos pelos gestores; 

- Apoio aos gestores na gestão de recursos humanos.” 
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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”, “ Sistema GDH”, “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.   

 

 

4.6 Política de remuneração aos administradores, membros da Diretoria e de Conselhos  

 

4.6.1. 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. 
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4.6.2. 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 5: Remuneração dos Conselhos de Administração e Fiscal  

Conselho de Administração 

Nome do Conselheiro 

Período de 

Exercício 
Remuneração (R$) 

Início Fim 
Média 

mensal 

Total no 

exercício 

Alfredo Lang                            

Cooperativa contribuinte  

Conselheiro Titular                                                              

- - 

- 
            

4.055,00 

Wellington Ferreira                           

Cooperativa contribuinte  

Conselheiro Titular                                                              

- - 

- 
            

2.392,50 

Luis Augusto Ribeiro                        

Representante de empregado em cooperativas     

Conselheiro Titular                                                              

- - 

- 
            

3.257,50 

Luiz Roberto Baggio                         

Representante do Conselho Nacional               

Conselheiro Titular                                                              

- - 

- 4.852,50 

Paulo Roberto Fernandes Faria                 

Cooperativa Contribuinte          

Conselheiro Suplente                                                              

- - 

-            0,00  

Frans Borg                           

Cooperativa contribuinte  

Conselheiro Suplente                                                              

- - 

- 2.460,00 

Viviana Maria Carneiro de Mello  

Representante de empregado em cooperativas     

Conselheiro Suplente                                                              

- - 

- 865,00 

Fonte: Coordenação Administrativa e Financeira do Sescoop/PR, 2016 
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Quadro 6: Remuneração dos Conselhos de Administração e Fiscal   

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                                                              

- - 

- 3.987,50 

Marcos Antonio Trintinalha                         

Cooperativa contribuinte  

Conselheiro Titular                                                              

- - 

- 4.785,00 

Roselia Gomes da Silva                       

Representante de empregado em cooperativas     

Conselheiro Titular                                                              

- - 

- 3.987,50 

Luciano Ferreira Lopes                

Cooperativa Contribuinte          

Conselheiro Suplente                                                              

- - 

- 0,00 

Iara Dina Follador Thomaz                           

Cooperativa contribuinte  

Conselheiro Suplente                                                              

- - 

- 0,00 

Katiuscia Karine Lange Nied                    

 Representante de empregado em cooperativas   

 Conselheiro Suplente                                                              

- - 

- 0,00 

Fonte: Coordenação Administrativa e Financeira do Sescoop/PR, 2016 
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4.6.3.  Demonstrativo sintético da remuneração dos administradores e membros de Diretoria 

 

Com relação ao superintendente, o Quadro 8 apresenta os valores totais pagos nos últimos dois exercícios. 

 

   Quadro 7: 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 2015 

Número de membros:   

I – Remuneração Fixa (a+b+c+d) 536.726,75 205.616,61 

a) salário ou pró-labore 536.726,75 205.616,61 

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) 536.726,75 205.616,61 

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, 2016 

 

Ressalta-se que no exercício de 2015 o Superintendente fazia período parcial como funcionário do 

Sescoop/PR. A partir de 2016 pela decisão do Conselho Administrativo passou a exercer sua atividade em 

tempo integral com a jornada de 220 horas mensais. A motivação da mudança ocorreu para dar uma atenção 

específica para as atividades e objetivos do Sescoop/PR. 
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4.7.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 5: Áreas Especiais da Gestão 

 

5.1.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. 

5.1.1. 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 54 pessoas.  

Quadro 8: Composição da equipe nos últimos cinco anos 

Funcionários do  Sescoop/PR Anos 

Setores 2012 2013 2014 2015 2016 

Gerência de Desenvolvimento Humano 14 13 13 17 17 

Gerência de Desenvolvimento e Autogestão 12 12 11 12 12 

Comunicação 4 4 4 6 6 

Administrativo 12 12 12 12 12 

Informática 2 2 2 3 3 

Jurídico 2 1 1 2 2 

Auditoria Interna 1 1 1 1 1 

Superintendente 1 1 1 1 1 

Planejamento e Controle 0 0 1 1 1 

Total 48 46 45 55 54 

Fonte: Setor de RH - Sescoop/PR, 2016 

 

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 2016, representando ao todo mais dez 

profissionais que passaram a integrar a equipe. 
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Quanto à movimentação do pessoal em 2016, foi realizada uma demissão a pedido do próprio funcionário 

e duas contratações.  

 

Gráfico 19: Perfil dos funcionários por gênero – 2016 

 
Fonte: Setor de RH - Sescoop/PR, 2016 

 

O quantitativo de mulheres representava 43% (23) e 57% (31) de homens no exercício de 2016. 

 

 

Quadro 9: Força de trabalho da UPC 

Tipologias dos Cargos 

Lotação Ingressos 

no 

Exercício 

Egressos no 

Exercício Autorizada Efetiva 

1.   Funcionários em cargos efetivos  
54 54 2 1 

2.   Funcionários com contratos temporários 
0 0 0 0 

4.   Total de funcionários (1+2) 
54 54 2 1 

Fonte: Setor de RH - Sescoop/PR, 2016 

 

Quadro 10: Distribuição da lotação efetiva 

Tipologias dos Cargos 
Lotação Efetiva 

Área Meio Área Fim 

1.   Funcionários em cargos efetivos 
24 30 

2.   Funcionários com contratos temporários 
0 0 

4.   Total de Servidores (1+2) 
24 30 

Fonte: Setor de RH - Sescoop/PR, 2015 

 

 

Masculino
57%

Feminino
43%

Perfil dos Funcionários por Gênero (%) - 2016
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Tabela 44: Evolução da estrutura de pessoal do Sescoop/PR, por faixa etária (2016) 

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 
5 12 9 5 2 

Funcionários contratados - CLT em exercício 

na Unidade, lotados nas áreas de 

administração e apoio 

4 6 6 2 3 

Total Quadro Fixo 9 18 15 7 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 9 18 15 7 5 

  Fonte: Setor de RH - Sescoop/PR, 2015 

 

Tabela 45:  Evolução da estrutura de pessoal do Sescoop/PR, por nível de escolaridade (2016) 

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 21 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 28 6 - - 

Descrição           

Estagiários - - - - - - - - - - 

Terceirizados - - - - - -  - - - 

Total Temporários e Estagiários - - - - - - - - - - 

Total da Unidade - - - 1 3 16 28 6 - - 

    Fonte: Setor de RH -  Sescoop/PR, 2016 

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 46: Distribuição dos colaboradores por cargo (2016) 

Percentual de colaboradores por cargo 

Indicador Nº % 

Número de colaboradores no cargo de técnico 23 43% 

Número de colaboradores no cargo de analista 23 43% 

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 54 100% 

   Fonte: Setor de RH -  Sescoop/PR, 2016 
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  Tabela 47: Distribuição dos colaboradores, por faixa salarial (2016) 

 

Indicador Nº % 

Número de colaboradores com salário até R$ 2.000,00 2 4% 

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 18 33% 

Número de colaboradores com salário de 5.001,00 a 6.000,00 7 13% 

Número de colaboradores com salário de 6.001,00 a 7.000,00 5 9% 

Número de colaboradores com salário de 7.001,00 a 8.000,00 3 6% 

Número de colaboradores com salário de 8.001,00 a 9.000,00 5 9% 

Número de colaboradores com salário acima de 9.000,00 9 17% 

TOTAL 54 100% 

   Fonte: Setor de RH - Sescoop/PR, 2016 

 

 

  Tabela 48: Movimentação do quadro de pessoal (2016 ) 

Indicador de Turnover Nº % 

Número de Admissões 2 4% 

Número de Demissões 1 2% 

Total de Empregados 54   

Movimentação média anual de pessoal (turnover) 
2,78% 

((número de admissões + número de demissões /2)/nº empregados final do período)*100 

Fonte: Setor de RH - Sescoop/PR, 2016   

 

  Tabela 49: Qualificação da força de trabalho (2016) 

Indicador Nº 

Número de ações de capacitação 147 

Número de horas de capacitação 8.791 hs 

Número de empregados capacitados no exercício 54 

Média de ações de capacitação por empregado 2,72 

Média de horas de capacitação por empregado 163 

   Fonte: GDH -   Sescoop/PR, 2016 

 

 

Análise Crítica 

Em 2016, 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 2016.  

 



 

101 
 

 

 

5.1.2. Demonstrativo das despesas com pessoal 

 

Tabela 50: 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  

216 
   

6.240.623,37  
 0   

     

482.120,20  
 0   

       

49.997,97  

          

517.274,25  
 0     0    0  

     

7.290.015,79  

2015 4.279.607,49  0   
     

231.916,03  
 0   

         

8.509,80  

          

437.785,73  
 0     0    0  

     

4.959.834,05  

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, 2016 
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Tabela 51: Despesas e evolução da estrutura de pessoal do Sescoop/PR 

Descrição 2015 2016 

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 2.821.200 2.894.308,50 

30 

Salários 3.371.215 3.256.957,27 

Encargos 849.200 848.867,68 Encargos 1.097.924 963.675,87 

Benefícios 268.350 267.978,31 Benefícios 382.000 300.321,93 

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 1.420.400 1.393.808,79 

24 

Salários 2.090.207 2.769.060,72 

Encargos 455.200 409.614,33 Encargos 680.000 0,00 

Benefícios 175.280 169.807,42 Benefícios 275.500 0,00 

Total Quadro Fixo 45   5.989.630,00 5.984.385,03 54   7.896.846,00 7.290.015,79 

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   5.989.630,00 5.984.385,03 54   7.896.846,00 7.290.015,79 

Fonte: Setor de RH - Sescoop/PR, 2016 
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Tabela 52: Investimentos em capacitação de pessoal, executados pelo Sescoop/PR  

 

Descrição 

Treinamentos Cursos de Graduação 
Cursos de Pós-

Graduação 

Quantidade 

Valor 

Quantidade 

Valor 

Quantidade 

Valor 

      

      

Funcionários contratados - CLT 

em exercício na Unidade, lotados 

nas áreas finalísticas 

90 43.104,16 0 0,00 7 89.192,82 

Funcionários contratados - CLT 

em exercício na Unidade, lotados 

nas áreas de administração e 

apoio 

73 55.419,64 5 57.663,00 7 89.192,82 

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 163 98.523,80 5 57.663,00 14 178.385,63 

Fonte: Setor de GDH - Sescoop/PR, 2016 

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.   

 

5.1.3 – Gestão de riscos relacionados a pessoal 

Diante das considerações tecidas no relatório de auditoria, esta unidade analisará a possibilidade de realizar 

os estudos recomendados pela auditoria em relação ao estudo sobre o perfil, o quantitativo e a composição 

dos funcionários necessários ao Sescoop/PR para o cumprimento de seus objetivos estratégicos, tanto 

finalísticos quanto de gestão. 

 

5.2. 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. 

 

5.1.1 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. 
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5.1.2 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. 

 

5.3.  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 vêm 

aumentando de forma rápida entre as pessoas. 

Nas organizações não poderia ser diferente, toda empresa necessita ser informatizada para se manter no 

mercado de trabalho e acompanhar as tecnologias, o computador veio para inovar e facilitar a vida das 

empresas. 

Atualmente nenhuma empresa pode ficar sem o auxílio da informática, é através desta importante área 

estratégica, que as diretrizes estratégicas recebem apoio para serem realizadas. O mundo está informatizado. 

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 as demais 

áreas e cooperativas os meios para a execução de suas atividades. É missão da Área de Informática 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 da Área de Informática da 

Entidade. 

A atuação da TI segue alinhada ao Plano Estratégico Institucional sobre as seguintes linhas: 

 Atuação junto as cooperativas 

 Sistemas 

 Infraestrutura 

 Aquisições 

 

ATUAÇÃO JUNTO AS COOPERATIVAS 

Visa a realização de fóruns especializados e a realização de projetos para o desenvolvimento humano de 

cooperados, dirigentes e empregados de cooperativas através de cursos de formação profissional e eventos 

de promoção social. 

A área de Tecnologia auxiliando a Gerencia de Desenvolvimento Humano em projetos de capacitação para 

profissionais de TI. Nesta vertente a área de TI coordena programa de fóruns especializados. 
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Fórum de Tecnologia da Informação 

Realizado no dia 27 e 28 de abril, em Curitiba, a décima edição do Fórum de Tecnologia da Informação 

das Cooperativas do Estado do Paraná reuniu mais de 80 profissionais da área de Tecnologia da Informação 

e Direito, haja visto que o tema foi segurança da informação, juntos representaram mais de 20 cooperativas.  

 

Censo TI 2016 – 2ª Edição 

Em 2016 foi elaborado um relatório denominado Censo TI 2016 com o objetivo de mapear o cenário de 

Tecnologia da Informação das cooperativas do estado do Paraná. A pesquisa faz parte de um projeto que 

vem trazendo muitos benefícios aos gestores de TI, o documento proporciona acesso às informações e 

indicadores (benchmarks) que representam a realidade de TI nas cooperativas do Estado do Paraná.  O 

trabalho apresenta os cenários Gestão, Profissionais, Sistemas e Infraestrutura. 

 

SISTEMAS  

O ano de 2016 a área de Desenvolvimento Humano, a área de AutoGestão e a área de Tecnologia da 

Informação do Sescoop Paraná continuam 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 e o sistema AutoGestão GDA é a ferramenta que proporciona a Análise e Monitoramento de 

Cooperativas do Paraná. Os sistemas, somados a metodologia de trabalho utilizada no Paraná, vem sendo 

um referencial para os demais estados. 

 

AQUISIÇÕES 

Em 2016, foram adquiridos computadores do tipo desktop e notebooks para utilização dos profissionais do 

Sescoop/PR. Também foi realizada a renovação dos softwares de AntiVírus e AntiSpam. A Tabela 49 

apresenta os valores realizados por elemento de despesa. 

 

Tabela 53: Realização por elemento de despesas das Ações de Informática 
Elemento de 

Despesa 
R$ Contextualização 

Pessoal - INFO R$ 383.897,29 Salários, encargos e benefícios 

Viagens - INFO R$ 8.684,47 Passagens, Diárias e Hospedagens 

Manutenção - INFO R$ 10.593,16 

Material de Consumo, Passagens e Locomoções, Serv. e Divulg. 

Institucionais, Serviços Especializados, Serviços de Transportes e 

Serviços Gerais 

Investimento - INFO R$ 68.952,95 Aquisição de equipamentos de informática e licenças de antivírus 

Total R$ 464.127,87  

Fonte: Sistema Zeus, Sescoop/PR – 2016 
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PLANO DE CAPACITAÇÃO DA EQUIPE DE TI 

 

Em 2016, o profissional Diego Alves Porfirio iniciou o curso de pós-graduação em Desenvolvimento 

Mobile. O colaborador Lucas Dissenha Ortolan concluiu em 2016 o curso de pós-graduação MBA em 

Gestão de Projetos e deu continuidade no curso de pós-graduação Gestão e Projeto de Banco de Dados. O 

colaborador Plácido da Silva Junior participou do curso de Media Training 

O colaborador Plácido da Silva Junior tem em seu planejamento 2017 cursar o Mestrado Profissional em 

Governança e Sustentabilidade, o colaborador Diego Alves Porfirio continuar o curso de pós-graduação em 

Desenvolvimento Mobile e o colaborador Lucas Dissenha Ortolan concluir o curso -graduação Gestão e 

Projeto de Banco de Dados. 

 

COMPOSIÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO 

A área de TI do Sescoop Paraná conta com três colaboradores contratados sobre o regime CLT. Ao todo 

são três Analistas de Sistemas, sendo que um possui a função de coordenação vinculada as suas atribuições. 

 

SERVIÇOS DE TI 

Atualmente a área de TI do Sescoop Paraná conta com três colaboradores dedicados exclusivamente a 

manter os projetos de desenvolvimento 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 a área finalística e registrada no sistema de chamados especifico 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 de desenvolvimento 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 a manutenção do DataCenter e Infraestrutura são mantidos pela equipe do 

Sistema Ocepar sobre a coordenação de Plácido da Silva Junior. 

 

5.3.1. Principais Sistemas de Informação 

Os sistemas computacionais relacionados com os macroprocessos finalísticos e objetivos estratégicos da 

unidade em 2016,  contemplaram: 

AUTOGESTÃO GDH – Sistema para planejamento, execução, monitoramento e encerramento de projetos 

de capacitação e promoção social. 

AUTOGESTÃO GDA – Sistema de Monitoramento e Analise de Cooperativas através de informações 

contábeis, R.H. e Sociais. 

ZEUS – ERP responsável que fornece os módulos de orçamento, patrimônio, contábil e financeiro. 
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Em relação as 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 de novas funcionalidade para tratamento 

de cadastramento de instrutores e projetos de cursos relacionados a aprendizagem. 

AUTOGESTÃO GDA – No sistema GDA temos a previsão de incluir o módulo de projeção e proporcionar 

um cadastro especifico para os dados utilizados pelo modelo PEDC. 

ZEUS – 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 vigeram no exercício de referência do relatório de 

gestão.  

Quadro 11: Contratos na Área de Tecnologia da Informação em 2016 

Nº do 

Contrato 

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, 2016 

 

 

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

COMITÊ GESTOR de TI 

O Sescoop Paraná realizou a implantação do Comitê Gestor de TI, sendo realizada duas reuniões com o 

objetivo de definir os projetos prioritários para a área em 2016.  

 

PROJETOS DE TI 2016 

Em 2016 foram executadas melhorias nos sistemas AutoGestão GDH e AutoGestão GDA, tais 

implementações estão diretamente ligadas ao Planejamento Estratégico Corporativa e de TI pela 

característica do apoio a áreas finalísticas do Sescoop Paraná. O sistema AutoGestão GDH recebeu novas 
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versões contendo correções e melhorias especificadas em seus boletins de versão, já o sistema AutoGestão 

GDA recebeu 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 tem por objetivo suportar as áreas finalísticas foram criados sobre as plataformas e frameworks livres 

como JAVA e HIBERNATE. Intrínseca a atuação da TI está a premissa do não aprisionamento tecnológico 

a fornecedores ou plataformas tecnológicas.  

Ainda em 2016 foi realizado a implantação da solução Office 365 que visa garantir a evolução tecnológica 

de aplicativos como Word, Office, Excel e PowerPoint além de fornecer outro recurso importante que o 

Skype. Com a implantação da solução Skype foi possível realizar reuniões por videoconferência 

minimizando a necessidade de deslocamentos por parte do quadro funcional, com esta ação o Sescoop 

Paraná obteve uma redução de custos em viagens e também minimizou a exposição dos profissionais a 

riscos oriundos em viagens. 

Power BI foi outro importante projeto iniciado em 2016, trata-se do estudo de viabilidade para implantação 

de uma ferramenta de Business Intelligence. 
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Capítulo 6: Relacionamento com a Sociedade 

 

6.1  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. 

 

6.2 Carta de serviços ao cidadão 

Não há conteúdo a declarar. 

 

6.3  Aferição do grau de satisfação dos cidadãos usuários 

Não há conteúdo a declarar. 

 

6.4  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 7: Desempenho Financeiro e Informações Contábeis  

7.1. Desempenho financeiro do exercício 

A execução orçamentária e financeira é normatizada pela Resolução nº 28, de 16 de maio de 2005 e 45 de 26 

de agosto de 2016. 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 duas reformulações, em 

março e agosto, sempre através de consultas as cooperativas e proposta da administração para aprovação 

pelo Conselho de Administração.  

O desempenho financeiro foi de R$ 43.775.763,48 cujo montante representa 88,26% dos valores 

orçados para o exercício. Houve uma realização percentual superior aos valores orçados de 104,19%, 

valor efetivamente arrecadado foi de R$ 48.089.406,58. Alguns eventos não foram realizados por 

cancelamento da própria cooperativa e conforme Resolução 46 de 2016, que rege a contratação de 

instrutoria e o plano de trabalho das cooperativas, pela limitação de horas por instrutor, ocasionando 

também alguns cancelamentos. Outro fator foram as questões climáticas e sazonalidade em relação ao 

plantio e colheita, dependente do período de produção e turnos, ocasionando o cancelamento ou 

adiamento de algumas atividades. Mesmo com a instabilidade econômica e política, os recursos 

aplicados no público alvo trouxeram resultados positivos contribuindo com o desenvolvimento do 

cooperativismo paranaense. 

 

7.2. 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. 

7.3. 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.  

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

As Demonstrações Contábeis e Notas Explicativas referentes ao exercício de 2016 do Sescoop/PR 

(apresentadas neste relatório no item10.3) 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 8: Conformidade da Gestão e demandas dos Órgãos de Controle 

 

8.1 Tratamento de determinações e recomendações do TCU 

Não houve deliberações, determinações e recomendações do TCU no exercício de 2016. 

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. 

 

8.2 Tratamento de recomendações do órgão de controle interno  

Em 2016 a CGU/PR, realizou trabalhos de Auditoria Anual de Contas referente ao Exercício de 2015. Em 

seu Relatório de Auditoria Anual de Contas recomendou: 

Recomendações Justificativa/Informações/ 

Documentos adicionais 

apresentados 

Encaminhamentos Propostos 

Recomendação 1: Realizar estudo sobre o 

perfil, o quantitativo e a composição dos 

funcionários necessários ao Sescoop/PR 

para o cumprimento de seus objetivos 

estratégicos, tanto finalísticos quanto de 

gestão. Considerar nele a previsão de 

aposentadorias, necessidades de contratação 

futura e previsão de impacto financeiro da 

folha de pagamento sobre a receita de 

contribuição. 

Recomendação 2: Avaliar os impactos da 

instituição de um quadro de carreira, nos 

moldes do art. 461, parágrafos 2º e 3º da 

Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), 

para a força de trabalho atual, incluindo a 

instituição de possível passivo trabalhista 

A atual política de cargos e 

salários foi estruturada visando, 

em especial, assegurar que os 

empregados que atuam na 

mesma função guardem 

equivalência de salários, 

minimizando, desta forma, o 

risco de passivo trabalhista 

Diante das considerações tecidas no 

relatório de auditoria, esta Unidade 

analisará a possibilidade de realizar 

os estudos recomendados pela 

auditoria.  
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Recomendações Justificativa/Informações/ 

Documentos adicionais 

apresentados 

Encaminhamentos Propostos 

Recomendação 1: Prever, nos editais dos 

processos seletivos a possibilidade de 

interposição de recurso por parte do 

candidato irresignado com a avaliação, de 

acordo com recomendação do TCU no 

Acórdão TCU 2.305/2007 - Plenário, item 

9.2.3. 

Recomendação 2: Adaptar o Regulamento 

de admissão de funcionários com a previsão 

de interposição de recurso durante o 

processo seletivo, conforme a 

recomendação do TCU no Acórdão TCU 

2.305/2007 - Plenário, item 9.3. 

 O SESCOOP/PR revisará seus 

normativos para, dentro do 

possível, atender às recomendações 

acerca da previsão de recurso nos 

processos seletivos 

 

Recomendação 1: Prever em normativo 

interno a contratação de profissional ou 

empresa especializada, externos à entidade, 

para avaliar os candidatos em processo 

seletivo para o preenchimento de cargos, 

principalmente se o edital permitir a 

participação dos funcionários. 

Reiterou-se a preocupação da 

unidade em avaliar requisitos 

técnicos e o perfil dos 

candidatos, além da cautela em 

relação às despesas geradas por 

eventual condução externa do 

processo  

Reforçando o compromisso da 

unidade com a imparcialidade, 

serão avaliados os custos, além da 

conveniência e oportunidade na 

eventual delegação da condução do 

processo seletivo a profissionais 

externos 

Recomendação 1: Realizar estudo sobre o 

perfil, o quantitativo e a composição dos 

funcionários necessários ao Sescoop/PR 

para o cumprimento de seus objetivos 

estratégicos, tanto finalísticos quanto de 

gestão. Considerar nele a previsão de 

aposentadorias, necessidades de contratação 

futura e previsão de impacto financeiro da 

folha de pagamento sobre a receita de 

contribuição. 

Recomendação 2: Contratar a quantidade de 

funcionários para o cargo até o limite das 

vagas especificadas no edital do processo 

seletivo mais as vacâncias que ocorrerem no 

mesmo cargo. 

Esclareceu-se que a previsão de 

vagas foi formulada a partir de 

estudos internos. Que as 

contratações excedentes ao 

edital decorreram de 

necessidades supervenientes da 

Unidade, com a devida ciência 

pelo Conselho de 

Administração. Noticiou-se, 

ainda, a contratação de 

empregado que desenvolverá 

operações na área de recursos 

humanos e poderá, também, 

contribuir para tais estimativas. 

A Unidade aprimorará a 

formalização dos estudos que 

realiza, contando com o auxílio do 

novo colaborador já contratado 

para a área de recursos humanos. 

  

Fonte: Sescoop PR, 2016 

8.3 Medidas administrativas para a apuração de responsabilidade por dano ao erário  

Não houve em 2016 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. 
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8.4 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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9. Anexos e Apêndices 

9.1 Participantes 

ANEXO 1:  Relação das cooperativas constantes no Procoope 
 

NOME FANTASIA RAMO CIDADE REGIÃO 

CLAC AGROPECUÁRIO SÃO JOSÉ DOS PINHAIS CENTRO SUL 

COAMIG AGROPECUÁRIO GUARAPUAVA CENTRO SUL 

COOPERALIANÇA AGROPECUÁRIO GUARAPUAVA CENTRO SUL 

COOPERANTE AGROPECUÁRIO CAMPO DO TENENTE CENTRO SUL 

COPERGERA AGROPECUÁRIO IMBAÚ CENTRO SUL 

UNICASTRO AGROPECUÁRIO CASTRO CENTRO SUL 

WITMARSUM AGROPECUÁRIO PALMEIRA CENTRO SUL 

COOPESF CRÉDITO CURITIBA CENTRO SUL 

CRESERV PINHÃO CRÉDITO PINHÃO CENTRO SUL 

CEILIN EDUCACIONAL CURITIBA CENTRO SUL 

COLÉGIO COOPERATIVA EDUCACIONAL LAPA CENTRO SUL 

COOPECOSTA EDUCACIONAL RIO NEGRO CENTRO SUL 

CERAL INFRAESTRUTURA ARAPOTI CENTRO SUL 

CERAL - DIS INFRAESTRUTURA ARAPOTI CENTRO SUL 

CERWIT INFRAESTRUTURA PALMEIRA CENTRO SUL 

ELETRORURAL INFRAESTRUTURA CASTRO CENTRO SUL 

C. S. ASSISTANCE SAÚDE CURITIBA CENTRO SUL 

COMEPP SAÚDE CURITIBA CENTRO SUL 

COOPCARDIO PR SAÚDE CURITIBA CENTRO SUL 

COPAMED SAÚDE CURITIBA CENTRO SUL 

COPAN SAÚDE CURITIBA CENTRO SUL 

COPI SAÚDE CURITIBA CENTRO SUL 

UNIFISIO SAÚDE CURITIBA CENTRO SUL 

COOPERADI TRABALHO CURITIBA CENTRO SUL 

COOPROSERV TRABALHO CURITIBA CENTRO SUL 

INTERCOOP TRABALHO CURITIBA CENTRO SUL 

AEROTAXI TRANSPORTE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS CENTRO SUL 

CARGAS E ANEXOS TRANSPORTE PARANAGUÁ CENTRO SUL 

COOPERLESTE TRANSPORTE PIÊN CENTRO SUL 

COOPERLOG TRANSPORTE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS CENTRO SUL 

COOPERTIBA TRANSPORTE CURITIBA CENTRO SUL 

COOPON TRANSPORTE PONTA GROSSA CENTRO SUL 

COOPTRAN TRANSPORTE ANTONINA CENTRO SUL 

COOTRAC TRANSPORTE CURITIBA CENTRO SUL 

COOTRANSPAR TRANSPORTE PARANAGUÁ CENTRO SUL 

COTRAG TRANSPORTE GUARAPUAVA CENTRO SUL 

COTRANAUTA TRANSPORTE PARANAGUÁ CENTRO SUL 

COOPTUR TURISMO E LAZER CARAMBEÍ CENTRO SUL 

CM3 AGROPECUÁRIO PARANAVAÍ NOROESTE 

COACIPAR AGROPECUÁRIO PARANAVAÍ NOROESTE 
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COAPROCOR AGROPECUÁRIO CORUMBATAÍ DO SUL NOROESTE 

COLARI AGROPECUÁRIO MANDAGUARI NOROESTE 

COOPELER AGROPECUÁRIO SÃO JORGE DO PATROCÍNIO NOROESTE 

COOPERATIVA MARIA 

MACIA AGROPECUÁRIO CAMPO MOURÃO NOROESTE 

COPERFLORA AGROPECUÁRIO UBIRATÃ NOROESTE 

UNICAMPO TRABALHO MARINGÁ NOROESTE 

COOPERFAX TRANSPORTE FAXINAL NOROESTE 

COOPITRAN TRANSPORTE PITANGA NOROESTE 

COOTRAST TRANSPORTE ASTORGA NOROESTE 

RODOCOOP TRANSPORTE MANDAGUARI NOROESTE 

APROCER COOPERATIVA AGROPECUÁRIO WENCESLAU BRÁZ NORTE 

CASB AGROPECUÁRIO ASSAÍ NORTE 

NOVA CITRUS AGROPECUÁRIO NOVA AMÉRICA DA COLINA NORTE 

UNIODONTO PARANA SAÚDE LONDRINA NORTE 

COOPERDOL TRABALHO LONDRINA NORTE 

COOTRAMIL TRANSPORTE LONDRINA NORTE 

COAVE AGROPECUÁRIO NOVA AURORA OESTE 

COOFAMEL AGROPECUÁRIO SANTA HELENA OESTE 

COOPERNOBRE AGROPECUÁRIO TOLEDO OESTE 

COOVICAPAR AGROPECUÁRIO TOLEDO OESTE 

COTRASUL CONSUMO MEDIANEIRA OESTE 

CREDISANEPAR CRÉDITO CASCAVEL OESTE 

CEFI EDUCACIONAL FOZ DO IGUAÇU OESTE 

COOHABIVEL HABITACIONAL CASCAVEL OESTE 

CERCAR INFRAESTRUTURA MARECHAL CÂNDIDO RONDON OESTE 

CERPA INFRAESTRUTURA PALOTINA OESTE 

FECOERPA INFRAESTRUTURA PALOTINA OESTE 

BIOLABORE TRABALHO SANTA HELENA OESTE 

COOPERCAF TRANSPORTE CAFELÂNDIA OESTE 

COOPERMAP TRANSPORTE MARIPÁ OESTE 

COOPERTRAC TRANSPORTE CASCAVEL OESTE 

COOPERUNUS TRANSPORTE CASCAVEL OESTE 

COTRELENA TRANSPORTE SANTA HELENA OESTE 

COTROLEDO TRANSPORTE TOLEDO OESTE 

TRASCOOPERCAM TRANSPORTE FOZ DO IGUAÇU OESTE 

COOTTRAFOZ TURISMO E LAZER FOZ DO IGUAÇU OESTE 

COOAVISUL AGROPECUÁRIO DOIS VIZINHOS SUDOESTE 

COOPERLATE-VIDA AGROPECUÁRIO CORONEL VIVIDA SUDOESTE 

COOPERMUNDI EDUCACIONAL DOIS VIZINHOS SUDOESTE 

CERCHO INFRAESTRUTURA CHOPINZINHO SUDOESTE 

COOPERMAR TRANSPORTE MARMELEIRO SUDOESTE 

COPTRANS TRANSPORTE FRANCISCO BELTRÃO SUDOESTE 

COTRAMARIO TRANSPORTE MARIÓPOLIS SUDOESTE 

COTRANSPEL TRANSPORTE QUEDAS DO IGUAÇU SUDOESTE 

COTRANSUL TRANSPORTE SÃO JOÃO SUDOESTE 

TRANSCOOPER TRANSPORTE PATO BRANCO SUDOESTE 

       Fonte:  Sescoop/PR - GDA, 2016 
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10. OUTROS ITENS DE INFORMAÇÕES 

 

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).  
 

10.1 Relatório ou Parecer de Auditoria Interna Sobre a Prestação de Contas Anual 

 

RELATÓRIO DA UNIDADE DE AUDITORIA INTERNA 

Ao 

Presidente do 

Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo-SESCOOP/PR 

Curitiba-Paraná. 

 

1. A Unidade de Auditoria Interna do Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo – 

SESCOOP/PR, cumprindo as atribuições estabelecidas na IN SFC nº 01/2001, Capitulo X, Seção I, item 

13, letra “f” e na Portaria CGU n° 133, item 5.2.8 da Norma de Execução nº 01, de 18 de janeiro de 2013, 

da Controladoria Geral da União, consoante disposição contida no § 6º, artigo 15, do Decreto nº 3.591/2000, 

alterado pelo Decreto n° 4.304, de 16 de julho de 2002, em observância ao que consta do artigo 13, item III 

da IN TCU nº 63/2010 e do disposto no artigo 8º, item I, da Decisão Normativa do TCU nº 154/2016 

apresenta opinião sobre o Relatório de Gestão da Entidade, correspondente ao exercício social de 2016. 

2. Nossa responsabilidade é de expressar opinião com manifestação sobre: os controles internos 

administrativos da Unidade e a estrutura da Auditoria Interna; a regularidade dos processos licitatórios; o 

gerenciamento da execução dos convênios, acordos e ajustes, especialmente quanto à oportunidade, 

formalização e acompanhamento; o cumprimento das recomendações da Auditoria Interna no âmbito da 

Unidade; o cumprimento das determinações e recomendações exaradas pelo Tribunal de Contas da União; 

o cumprimento das recomendações expedidas pelo Órgão de Controle Interno e o cumprimento das decisões 

e recomendações do Conselho Fiscal e do Conselho Administrativo Estadual.  

 

I – Controles Internos Administrativos da Unidade e estrutura da Auditoria Interna 

3.       a- A Unidade de Auditoria Interna é composta por um profissional, contratado por processo de 

seleção pública, subordinado diretamente à autoridade máxima da Entidade. 

             b- Os controles administrativos internos  são adequados e capazes de identificarem, evitarem e 

corrigirem falhas e irregularidades, assim como de minimizarem riscos inerentes aos processos relevantes 

da unidade. 

   c- As recomendações  da Auditoria Interna  constantes de relatórios são objeto  de reunião com a 

Superintendência  e com o Coordenação Administrativa para posterior encaminhamento das 

implementações respectivas. 

   d- Inexiste  sistema de monitoramento dos resultados decorrentes dos trabalhos da Auditoria 

Interna cuja verificação é feita via acompanhamento do atendimento das recomendações  feitas. 

              e- A administração toma conhecimento  das recomendações via encaminhamento  expresso dos 

relatórios das verificações realizadas nas áreas operacionais. 
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              f- 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. O 

relatório também é encaminhado ao Conselho Fiscal nas reuniões por ele realizadas. 

              g- 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.  

 

II – Regularidade dos Processos Licitatórios 

5. Nas verificações dos processos de licitação e respectivos contratos, assim como nos exames 

relacionados à dispensa e à inexigibilidade, em quantitativos suficientes para firmar convicção, foram 

constatados corretos procedimentos quanto ao atendimento da legislação pertinente e de regularidade 

dos processos licitatórios.  

 

III – Gerenciamento da Execução de Convênios e Ajustes. 

6. Item não aplicável pela inexistência de convênios firmados pela Entidade que demandassem 

transferência de recursos financeiros.   

 

IV – Cumprimento das Recomendações da Auditoria Interna 

7. 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 consideradas improcedentes. 

 

V- Cumprimento das recomendações expedidas pelo Órgão ou Unidade de Controle Interno.  

8. Houve recomendações expedidas por Órgão de Controle Interno na área de Gestão de Pessoas, 

conforme consta do Relatório de Gestão, com propostas de providencias a serem implementadas em 

2017.  

 

VI – Cumprimento das determinações e recomendações exaradas pelo Tribunal de Contas da União. 

9. No decurso desse exercício não ocorreram determinações ou recomendações pelo Tribunal de Contas 

da União-TCU. 

 

VII – Cumprimento das decisões e recomendações do Conselho Fiscal e do Conselho Administrativo. 

10. As deliberações e recomendações oriundas destes Conselhos foram plenamente acatadas pela 

Entidade. 

 

VIII- Atendimento do disposto no item 5.2.8, da Portaria CGU nº 133//2013. 

10.   a) A Auditoria Interna deu cumprimento às atividades consignadas no PAINT – 2016. 
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        b) Não houve solicitação de trabalhos especiais efetuados à Auditoria Interna. 

        c) Não houve demandas apresentadas à Auditoria Interna pelo Conselho Administrativo ou pelo 

Conselho Fiscal quanto ao cumprimento das atividades consignadas no PAINT-2016. 

        d) Não houve demandas de acompanhamento de recomendações dos órgãos de controle. 

 

 

 

CONCLUSÃO 

 

Em nossa opinião o Relatório de Gestão das contas do exercício social de 2016 do Serviço Nacional de 

Aprendizagem do Cooperativismo-SESCOOP/PR foi estruturado buscando o atendimento dos conteúdos e 

formatos estabelecidos pelos Órgãos Normativos e de Controle e pelo SESCOOP Nacional. Os 

demonstrativos de natureza contábil, financeira e orçamentária foram elaborados com atendimento dos 

normativos legais pertinentes. No que se refere à competência e atribuição da Auditoria Interna, nos termos 

do artigo 13, item III, da IN/TCU nº 63/2013 o mesmo, depois de concluído, com atendimento dos prazos 

estabelecidos pela Decisão Normativa TCU 154/2016 deverá ser encaminhado aquele Órgão de Controle 

por estar em condições de ser submetido à apreciação da Unidade do Sistema de Controle Interno do 

Tribunal de Contas da União-TCU. 

                                 

 

Curitiba,  12 de abril  de 2017. - 

 

 

TADEU DUDA – CRCPR Nº 13.185/0-6 

AUDITOR INTERNO 
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10.2 Pareceres dos conselhos 

A) PARECER DO CONSELHO FISCAL 
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B) ATA DE APROVAÇÃO DAS CONTAS PELO CONSELHO ADMINISTRATIVO 
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C) PARECER DO CONSELHO NACIONAL 
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10.3 Rol de responsáveis 

O rol de responsáveis será informado no sistema e-contas. 

 

10.4  Demonstrações contábeis previstas pela lei Nº 6.404/76, incluindo as notas explicativas 

 

Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo Sescoop / PR 

       

Balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2016 e de 2015 

       

(Valores expressos em reais) 

       

ATIVO 

       

 Notas  2016  2015  

       

Ativo circulante       

Caixa e equivalentes de caixa 3             38.869.853              33.999.135   

Créditos e valores a receber 4                  191.299                   157.746   

Despesas pagas antecipadamente  5                    26.753                     25.128   

Total do ativo circulante              39.087.906              34.182.009   

       

Ativo não circulante       

Imobilizado 6.1                  630.966                   596.426   

Intangível  6.2                  136.250                   271.855   

Total do ativo não circulante                   767.217                   868.281   

       

       

Total do ativo              39.855.122              35.050.291   

       

       

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis. 
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Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo Sescoop / PR 

      

Balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2016 e de 2015 

      

(Valores expressos em reais) 

      

PASSIVO E PATRIMÔNIO SOCIAL 

      

 Notas  2016  2015 

      

Passivo circulante      

Contas a pagar 7                  705.912                   285.632  

Salários, encargos sociais e impostos a recolher 8                  584.129                   645.470  

Provisões trabalhistas e outras  9               1.034.371                   850.344  

Total do passivo circulante                2.324.413                1.781.446  

      

      

Patrimônio social      

Superavit acumulado 12             37.530.710              33.268.844  

              37.530.710              33.268.844  

      

      

Total do passivo e patrimônio social              39.855.122              35.050.291  

                               -                               -  

      

      

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis. 
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Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo  Sescoop / PR 

       
Demonstrações do superavit/ deficit para os exercícios findos em  

31 de dezembro de 2016 e de 2015 

       

(Valores expressos em reais) 

       

 Notas  2016  2015  

       

Receita operacional líquida 13             42.542.216              37.731.412   

Receita líquida              42.542.216              37.731.412   

       

(Despesas) / outras receitas operacionais       

Pessoal, encargos e benefícios sociais 14  

           
(7.290.016)  

           
(5.984.385)  

Despesas administrativas 15  

           
(2.435.009)  

           
(2.508.615)  

Despesas institucionais 16  

           
(2.066.080)  

           
(1.550.355)  

Despesas de serviços profissionais e contratados 17  

         
(30.825.624)  

         
(24.067.314)  

Despesas tributárias 18  

              
(948.668)  

              
(806.241)  

Depreciações e amortizações 6  

              
(300.392)  

              
(297.006)  

Outras receitas/despesas operacionais 19  86.287  36.364  

   
         

(43.779.502)  

         
(35.177.552)  

       

Resultado financeiro líquido 20               5.499.151                4.552.570   

       

Superavit do exercício   4.261.865  7.106.429  

       

       

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis. 
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Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo    Sescoop / PR  
        

Demonstrações das mutações do patrimônio social para os exercícios findos em 31 de 
dezembro de 2016 e de 2015 

        

(Valores expressos em reais) 

        

  

Patrimônio Social 

 
Superávit 

acumulado 

   

    Total  

        

Saldos acumulados em 31/12/2014               26.162.415                              -              26.162.415   

        

Superávit do exercício                               -     

             
7.106.429                7.106.429   

Transferência do superávit para patrimônio social                 7.106.429   

           
(7.106.429)                              -   

        

Saldos acumulados em 31/12/2015               33.268.844                              -              33.268.844   
 

       

Superávit do exercício                               -     

             
4.261.865                4.261.865   

Transferência do superávit para patrimônio social                 4.261.865   

           
(4.261.865)                              -   

 
       

Saldos acumulados em 31/12/2016               37.530.709                              -              37.530.709   

 
       

 
       

        

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

127 

 

Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo Sescoop / PR 

     
Demonstrações dos fluxos de caixa para os exercícios findos 
em 31 de  

dezembro de 2016 e de 2015 

     

(Valores expressos em reais) 

     

    2016  2015 

        

Fluxo de caixa proveniente das operações       

Superavit líquido do exercício   
             

4.261.865    
             

7.106.429  

        
Ajustes para reconciliar o superavit/ deficit do exercício com recursos 

provenientes de atividades operacionais:       

Ajuste de exercícios anteriores   
                            

-    
                            

-  

Baixas do ativo imobilzado   
                            

-    
                

160.724  

Baixas da depreciação acumulada   
                            

-    
              

(137.820) 

Depreciação e amortização   
                

300.392    
                

297.006  

    
             

4.562.257    
             

7.426.339  

        

(Aumento) nos ativos       

Outros créditos   
                

(33.553)   
                

(35.827) 

Despesas pagas antecipadamente   
                  

(1.625)   
                    

1.351  

    
                

(35.178)   
                

(34.476) 

        

Redução nos passivos       

Contas a pagar    
                

420.280    
              

(191.548) 

Salários, encargos sociais e impostos a recolher   
                

(61.341)   
                

269.852  

Provisões trabalhistas e outras   
                

184.027    
                  

81.652  

    
                

542.966    
                

159.956  

        

Recursos líquidos gerados nas atividades operacionais   
             

5.070.045    
             

7.551.820  

        

Fluxo de caixa utilizado nas atividades de investimento       

Adições ao ativo imobilzado   
              
(152.880)   

              
(217.018) 

Adições ao ativo intangível   
                
(46.447)   

                  
(6.302) 

        

Recursos líquidos utilizados nas atividades de investimento   
              
(199.327)   

              
(223.320) 

        

        

Aumento no caixa e equivalentes de caixa                4.870.719                 7.328.500  
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Notas explicativas da administração às demonstrações contábeis para os 
exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e de 2015 (Valores 
expressos em reais, exceto quando indicado). 
 

1. Contexto operacional 

 

Em 03 de setembro de 1998, a Medida Provisória nº 1.715/1998 criou o Serviço Nacional de Aprendizagem do 

Cooperativismo (Sescoop). O Decreto nº 3.017/1999, de 06 de abril do ano seguinte, complementou o ato inaugural e 

instituiu os regulamentos e demais dispositivos que lhe balizam a atuação. 

O Sescoop integra o Sistema Cooperativista Brasileiro e fornece-lhe suporte em formação profissional - técnica e gerencial 

- e na promoção social dos cooperados, empregados e familiares, além de apoiar diretamente a operação das cooperativas 

por meio do monitoramento. 

Formalmente, é entidade civil de direito privado, sem fins lucrativos, constituída sob o estatuto de serviço social 

autônomo.  

Seus recursos são de natureza fiscal: originam-se das cooperativas, que contribuem com um percentual de 2,5% sobre as 

folhas de pagamento, conforme preceitua o Artigo 12. do Decreto-lei nº 3.017 de abril de 1999: 

“A distribuição e forma de utilização dos recursos aludidos neste capitulo serão definidos no Regimento Interno.” 

As responsabilidades sociais do Sescoop/PR evidenciam-se, particularmente, na ênfase conferida às atividades capazes 

de produzir efeitos socioeconômicos condizentes com os objetivos do Sistema Cooperativista. 

O Sistema Sescoop opera em todo o território brasileiro. Compõe-se de uma unidade nacional – o Sescoop Nacional 

(Sescoop NA), com sede em Brasília – e de 27 unidades estaduais que atuam nos 26 Estados da Federação e no Distrito 

Federal. Conta, em função dessa estrutura, com grande capilaridade, o que entre outras vantagens confere-lhe flexibilidade 

ímpar no atendimento às cooperativas. 

O Sescoop/PR está sujeito, ainda, à auditoria externa independente e tem sua execução orçamentária sob o crivo do 

Tribunal de Contas da União, o qual tem poderes para efetuar fiscalizações contábil e financeira, além de inspeções e 

auditorias operacionais e patrimoniais, nos termos dos Artigos 70. e 71. da Carta Magna e Artigos 1º e 5º da Lei nº 

8.443/1992 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União), bem como enviar à Controladoria-Geral da União, conforme 

preceitua a Lei nº 11.768, de agosto de 2008, do Artigo 6º, § 3º: 

“As entidades constituídas sob a forma de serviço social autônomo, destinatárias de contribuições dos empregadores, incidentes sobre a folha 

de salários, deverão divulgar, pela internet, dados e informações acerca dos valores recebidos à conta das contribuições, bem como das 

aplicações efetuadas, discriminadas por finalidade e região.” 

A administração da entidade, baseada no posicionamento técnico de seus assessores jurídicos, entende que é uma 

Entidade isenta conforme previsto pela Lei 9.532/1997. De acordo com o inciso I do Artigo 12. do Decreto nº 3.048, de 

06 de maio de 1999, com as alterações introduzidas pela Lei nº 9.732, de 1998, o Sescoop PR está isento também da 

contribuição social. 
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As operações dos Sescoops estaduais são substancialmente mantidas por meio do recebimento do repasse de recursos 

efetuados pelo Sescoop Nacional. Havendo deficit técnico apurado no exercício, este será absorvido pelo patrimônio social 

(superavit acumulado). 

A emissão das demonstrações contábeis foi autorizada pela Diretoria Executiva em 27 de janeiro de 2016. 

2. Preparação e apresentação das demonstrações contábeis 

2.1. Base de apresentação 

2.1.1. Declaração de conformidade 

As demonstrações contábeis da Entidade foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil 

aplicáveis a pequenas e médias empresas e entidades sem finalidade de lucros, as quais abrangem os pronunciamentos 

NBC TG 1000 e ITG 2002 emitidos pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC). 

2.1.2. Base de mensuração  

As demonstrações contábeis foram preparadas considerando o custo histórico como base de valor. 

2.1.3. Moeda funcional e moeda de apresentação 

A moeda funcional da Entidade é o real, todos os valores apresentados nestas demonstrações contábeis estão expressos 

em reais, exceto quando indicado de outra forma. 

2.2. Principais práticas contábeis aplicadas na elaboração destas demonstrações contábeis 

 
2.2.1. Apuração do resultado 

O resultado das operações do Sescoop PR, especificamente as suas despesas são apuradas em conformidade com o regime 

contábil de competência. As receitas de contribuições destinadas ao Sescoop PR são reconhecidas contabilmente no 

momento do efetivo recebimento financeiro. 

2.2.2. Caixa e equivalentes de caixa 

Caixa e equivalente de caixa incluem dinheiro em caixa, depósitos bancários e outros investimentos de curto prazo de 

alta liquidez, com vencimentos originais de até três meses com risco insignificante de mudança de seu valor de mercado. 

2.2.3. Imobilizado 

O imobilizado é mensurado pelo seu custo histórico, menos depreciação acumulada, incluindo ainda, quando aplicável, 

os juros capitalizados durante o período de construção, para os casos de ativos qualificáveis, líquido de depreciação 

acumulada e de provisão para redução ao valor recuperável de ativos para os bens paralisados e sem expectativa de 

reutilização ou realização. A depreciação é computada pelo método linear, com base na vida útil estimada de cada bem, 

conforme a Nota Explicativa n° 6.1. 
 

A vida útil estimada e o método de depreciação são revisados no final de cada exercício e o efeito de quaisquer mudanças 

nas estimativas é contabilizado prospectivamente.  
 

Um item do imobilizado é baixado após alienação ou quando não há benefícios econômicos futuros resultantes do uso 

contínuo do ativo. Os ganhos e as perdas em alienações são apurados comparando-se o produto da venda com o valor 

residual contábil e são reconhecidos na demonstração do resultado.  

 

2.2.4. Intangível 

Ativos intangíveis adquiridos separadamente são mensurados no reconhecimento inicial ao custo de aquisição e, 

posteriormente, deduzidos da amortização acumulada e perdas do valor recuperável, quando aplicável. A Administração 

revisa anualmente o valor estimado de realização dos ativos, e taxa de amortização, levando em consideração sua vida 
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útil. A amortização dos bens é reconhecida no resultado do exercício de acordo com as taxas informadas na Nota 

Explicativa nº 6.2. 

 

2.2.5. Recuperabilidade de ativos (Impairment) 

O Sescoop/PR avaliou no encerramento do exercício social se existiram evidências objetivas de deterioração de seus 

ativos. Caso se confirmasse a existência de impactos nos fluxos de caixa pela não recuperação de seus ativos e esta puder 

ser estimada de maneira confiável, o Sescoop/PR  reconhece no resultado a perda por impairment. Para tal avaliação o 

Sescoop/PR elabora internamente, através de pessoal capacitado, laudo formalizando a estimativa de recuperação destes 

ativos. Em 31 de dezembro de 2016, não foi identificada a necessidade de provisão para realização dos ativos. 
 
 

2.2.6. Contas a pagar 

As contas a pagar a fornecedores são obrigações a pagar por bens ou serviços que foram adquiridos no curso ordinário 

das atividades operacionais. São, inicialmente, reconhecidas pelo valor pactuado em contrato, documento similar hábil 

ou documento fiscal legal, os quais propiciem ao Sescoop PR bases confiáveis de mensuração de valor e realização do 

fato gerador objeto de registro por competência. Na prática, são, normalmente, reconhecidas ao valor da fatura 

correspondente.  

2.2.7. Salários, encargos sociais e provisões trabalhistas 

Os salários, incluindo provisões para férias, 13º salário e os pagamentos complementares negociados em acordos coletivos 

de trabalho, adicionados dos encargos sociais correspondentes, são apropriados pelo regime de competência.  

2.2.8. Outros ativos e passivos (circulantes e não circulantes) 

Um ativo é reconhecido no balanço patrimonial quando for provável que seus benefícios econômicos futuros, serão 

gerados em favor da Entidade e seu custo ou valor puder ser mensurado com segurança. Um passivo é reconhecido no 

balanço patrimonial quando a Entidade possuir uma obrigação legal ou constituída como resultado de um evento passado, 

sendo provável que um recurso econômico seja requerido para liquidá-lo. São acrescidos, quando aplicável, dos 

correspondentes encargos e das variações monetárias. As provisões são registradas tendo como base as melhores 

estimativas do risco envolvido. 

Os ativos e passivos são classificados como circulantes quando sua realização ou liquidação sejam prováveis que ocorram 

nos próximos 12 meses. Caso contrário, são demonstrados como não circulantes. 

2.2.9. Receitas e despesas financeiras 

As receitas e despesas financeiras são reconhecidas pelo regime de competência. 

2.2.10.  Demonstrações dos fluxos de caixa 

As demonstrações dos fluxos de caixa são preparadas e apresentadas de acordo com o Pronunciamento Contábil CPC 

03 “Demonstração dos fluxos de caixa”, emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC). 

2.3. Principais julgamentos e estimativas contábeis 

Na elaboração das demonstrações contábeis da entidade é necessário utilizar estimativas para contabilizar certos ativos, 

passivos e outras operações. As demonstrações contábeis incluem, portanto, várias estimativas referentes à seleção da 

vida útil de bens do imobilizado, dos ativos intangíveis, provisões necessárias para passivos contingentes e outras 

similares.  

A liquidação das transações envolvendo estas estimativas poderá resultar valores significativamente divergentes dos 

registrados nas demonstrações contábeis devido ao tratamento probabilístico inerente ao próprio processo de estimativa. 

A Administração da entidade monitora e revisa estas estimativas e suas premissas em bases anuais. 

A seguir são apresentados os principais julgamentos e estimativas contábeis: 
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a) Perdas por redução ao valor recuperável de ativos 

A Administração revisa periodicamente o valor contábil líquido dos ativos com o objetivo de avaliar 

eventos ou mudanças nas circunstâncias econômicas, operacionais ou tecnológicas que possam indicar 

deterioração ou perda de seu valor recuperável. Sendo tais evidências identificadas e o valor contábil 

líquido exceder o valor recuperável estimado, é constituída provisão para desvalorização ajustando o 

valor contábil líquido ao valor recuperável. 

b) Provisões para demandas judiciais 

As práticas contábeis para registro e divulgação de ativos e passivos contingentes e obrigações legais são 

as seguintes: (i) Ativos contingentes são reconhecidos somente quando há garantias reais ou decisões 

judiciais favoráveis, transitadas em julgado. Os ativos contingentes com êxitos prováveis são apenas 

divulgados em nota explicativa;  

(ii) Passivos contingentes são provisionados quando as perdas forem avaliadas como prováveis e os 

montantes envolvidos forem mensuráveis com suficiente segurança. Os passivos contingentes avaliados 

como de perdas possíveis são apenas divulgados em nota explicativa e os passivos contingentes avaliados 

como de perdas remotas não são provisionados e, tampouco, divulgados; e (iii) Obrigações legais são 

registradas como exigíveis, independentemente da avaliação sobre as probabilidades de êxito. 

 

2.4. Gestão de riscos 

a)     Gestão de risco financeiro 

A gestão de risco da entidade concentra-se na imprevisibilidade dos mercados financeiros e busca minimizar potenciais 

efeitos adversos no desempenho financeiro. 

A gestão de risco é realizada pela administração e estrutura corporativa da entidade, assim composta: 

 Superintendência administrativa: órgão de gestão administrativa da entidade; 

 Conselho fiscal: órgão de assessoramento do conselho deliberativo, para assuntos de gestão patrimonial e 

financeira; 

 Conselho de administração: órgão colegiado que detém o poder originário e soberano da entidade. 

A entidade restringe a exposição a riscos de crédito associados a bancos, efetuando seus investimentos em instituições 

financeiras de primeira linha com taxas compatíveis de mercado. 

Em 31 de dezembro de 2016 e 2015, não havia concentração de risco de crédito relevante, assim como a entidade não 

possuía qualquer operação relacionada a derivativos.   

 

3. Caixa e equivalentes de caixa 

Descrição 31/12/2016 31/12/2015 

Bancos  620 574 

Aplicações financeiras (a) 38.868.733 33.998.561 

Total 38.869.853 33.999.135 
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(a) As aplicações financeiras são efetuadas em instituição financeira de primeira linha, com resgate a qualquer momento, 

na modalidade Fundo de Investimento em títulos de renda fixa público e privado e Certificado de Depósito Bancário 

(CDB-DI), conforme demonstrado abaixo:  

 

Instituições financeiras Tipo Rentabilidade 31/12/2016 31/12/2015 
  Média a.a.- %   

Banco do Brasil – BB RF LP CORP Fundo Inv. 13,21% 25.456.590 21.376.143 

Banco do Brasil – BB CP CORP  Fundo Inv. 12,63% 288.666 4.810.500 

Banco do Brasil  CDB DI 13,99% 4.820.889 3.962.530 

Caixa Econômica Federal  CDB DI 13,18% 8.302.588 3.849.388 

Total   38.868.733 33.998.561 

 

 

4. Créditos e valores a receber 

 

Descrição 31/12/2016 31/12/2015  

Adiantamento concedido a empregados (a) 190.033 156.626  

Valores a receber de fornecedores 1.266 1.120  

Total 191.299 157.746  

 

(a) Adiantamento de férias concedidas aos funcionários, cujos valores serão apropriados na folha de pagamento de 

janeiro de 2017. 

 

 

5. Despesas pagas antecipadamente 

 
Descrição 31/12/2016 31/12/2015  

Seguros a apropriar 5.349 6.365  

Despesas com pessoal a apropriar 14.606 13.656  

Outros valores a apropriar 6.798 5.107  

Total 26.753 25.128  

 

 

6. Imobilizado e Intangível 

6.1. Imobilizado 

Descrição 

% –Taxas 
anuais de 
depreciação 31/12/2016 31/12/2015 

  Custo Depreciado Líquido  

Mobiliário 10%  218.284 (167.128)  51.156 18.335 

Biblioteca 10%  28.688 (23.261)  5.428  6.996 

Veículos 25%  346.200 (93.705)  252.495 292.655 

Máquinas e equipamentos 10%  101.887 (73.046)  28.841  21.361 

Equipamentos de informática 20%  548.570 (275.305)  273.265  231.943 

Equipamentos de comunicação 10%  57.014 (37.234)  19.781 25.136 

Total  1.300.645 (669.679) 630.966 596.426 

 

Destacamos a seguir a movimentação do ativo imobilizado em 2015: 

 
Descrição 

Saldo 
líquido em 
31/12/2014 Adição Baixa Depreciação 

Baixa da 
depreciação 

acumulada 
Saldo líquido 

em 31/12/2015 

Móveis e utensílios 35.905  (115) (17.556) 103 18.335 

Biblioteca 7.210 1.453 - (1.666) - 6.996 

Veículos 357.120 - (53.500) (41.996) 31.030 292.655 

Máquinas e equipamentos 25.607 -  (4.246)  21.361 

Equipamentos de informática 47.268 215.565 (104.910) (30.891) 104.910 231.943 

Equipamentos de comunicação 31.122 - (2.198) (5.565) 1.777 25.136 

Total 504.232 217.018 (160.724) (101.920) 137.820 596.426 

 

 

 

 



  

133 

 

Destacamos a seguir a movimentação do ativo imobilizado em 2016: 

 
Descrição 

Saldo 
líquido em 
31/12/2015 Adição Baixa Depreciação 

Baixa da 
depreciação 

acumulada 
Saldo líquido 

em 31/12/2016 

Móveis e utensílios 18.335 39.970  (7.149) - 51.157 

Biblioteca 6.996 - - (1.569) - 5.428 

Veículos 292.655 - - (40.159) - 252.495 

Máquinas e equipamentos 21.361 12.310 - (4.830) - 28.841 

Equipamentos de informática 231.943 100.600 - (59.277) - 273.265 

Equipamentos de comunicação 25.136 - - (5.355) - 19.780 

Total 596.426 152.880 - (118.340) - 630.966 

A revisão da taxa de depreciação está pautada em estudo realizado internamente pelo Sescoop/PR, objetivando definir 

os valores residuais e os prazos de vidas úteis adequados aos bens, bem como a verificação de perda do valor recuperável 

– indício de impairment sobre cada grupo do ativo imobilizado e intangível do Sescoop/PR. A cada exercício será efetuada 

a realização de inventário, atualização dos laudos de revisão e indício de impairment, e ainda a revisão da vida útil e valor 

residual dos bens. 

6.2. Intangível 

 

Descrição 

% –Taxas 
anuais de 
amortização 31/12/2016 31/12/2015 

  Custo Amortizado Líquido  

Direito de uso de software 100%  205.242 (169.330)  35.912 37.733 

Outros – intangíveis (a) 20%  1.008.340 (908.002)   100.338 234.122 

Total  1.213.582 (1.077.332) 136.250 271.855 

 

(a) Refere-se a softwares desenvolvidos por empresa terceirizada, para operação e acompanhamento do sistema de 

gestão utilizado via web que permite a coleta e/ou importação de informação de cada cooperativa e a partir dessas 

fornece uma série de indicadores econômicos financeiros, RH, sociais e outros que possibilita ao usuário avaliar sua 

cooperativa através de cenários agrupados do cooperativismo e/ou empresas mercantis, apresentados na forma de 

relatórios e de gráficos. 

 

Destacamos a seguir a movimentação do ativo intangível em 2015: 

Descrição 
Saldo líquido 

em 31/12/2014 Adição Baixa Amortização 
Saldo líquido 

em 31/12/2015 

Direitos de uso de software 47.478 6.302  (16.047) 37.733 

Outros – intangíveis 413.162   (179.040) 234.122 

Total 460.640 6.302  (195.087) 271.855 

 

Destacamos a seguir a movimentação do ativo intangível em 2016: 

Descrição 
Saldo líquido 

em 31/12/2015 Adição Baixa Amortização 
Saldo líquido 

em 31/12/2016 

Direitos de uso de software 37.733 46.447  (48.268) 35.912 

Outros – intangíveis 234.122   (133.784) 100.338 

Total 271.855 46.447  (182.052) 136.250 

 

 

7. Contas a pagar 

As obrigações referentes às aquisições de bens e serviços para manutenção das atividades-fim e meio da Entidade, nos 

exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e de 2015, estão descritas a seguir: 

Descrição 31/12/2016 31/12/2015 

Contas a pagar  705.912 285.632 

Total 705.912 285.632 
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Destacamos a seguir o “aging list” do saldo: 

 
Descrição 31/12/2016 
  

Vencidos a mais de 1 ano (a) 43.280 

Vencidos entre 30 dias e 1 ano (a) 100.919 

A Vencer até 30 dias 561.713 

Total 705.912 

 

(a) Os valores vencidos de longa data referem-se aos fornecedores com pendência de documentos para comprovação 

de regularidade fiscal. Estes valores não estão sujeitos à atualização de multa e juro de mora. 

 

 

 

8. Salários, encargos sociais e impostos a recolher 

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

demais pessoas jurídicas e físicas prestadoras de serviços, cuja posição e comentários analíticos estão descritos a seguir: 

Descrição 31/12/2016 31/12/2015 

Encargos, consignações e impostos sobre folha de pagamento 317.884 245.592 

Consignáveis de terceiros   (a) 265.624 372.908 

Encargos sobre terceiros 621 26.970 

Total 584.129 645.470 

  
(a) Os valores referem-se a impostos e contribuições retidos na fonte referente aos serviços contratados pelo 

Sescoop/PR, como ISS, INSS, IR, PIS, COFINS E CSLL. 

 

 

 

9. Provisões trabalhistas e outras 

São obrigações com a provisão de férias, adicional de 1/3 das férias e encargos sociais incidentes, cujos valores são 

provisionados mensalmente e baixados pela ocasião da concessão das férias, provisão de gratificação por produtividade, 

bem como provisões para contingências: 

Descrição 31/12/2016 31/12/2015 

Férias abono pecuniário com 1/3 416.165 315.785 

INSS sobre férias 98.631 74.841 

FGTS sobre férias 33.293 25.263 

PIS sobre férias 4.162 3.158 

Outras provisões sobre folha de pagamento  (a) 482.120 431.297 

Total 1.034.371 850.344 

 
(a) O valor registrado refere-se à provisão da gratificação anual por produtividade a ser paga em abril de 2017, 

conforme Resolução 44 de 13/07/2015.  

 

10. Provisões para demandas judiciais 

Em 31 de dezembro de 2016 a Entidade era parte em um processo judicial de natureza cível, cuja probabilidade de perda 

avaliada como provável pelos assessores jurídicos montava em R$ 5.000 e um processo em trâmite referente ação de 

repetição de indébito, cuja probabilidade de êxito avaliada como provável pelos assessores jurídicos no valor estimado de 

R$362.601,71. 

 

 

11. Transações com partes relacionadas 

O Sescoop/PR possui operação de rateio de gastos e aluguéis pagos com a parte relacionada Sindicato e Organização das 
Cooperativas do Estado do Paraná - OCEPAR, para a qual destacamos os seguintes valores: 

 Tipo de serviço 31/12/2016 31/12/2015 

Ocepar Aluguel 343.200 339.000 
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Ocepar IPTU 9.857 12.160 

Ocepar Água 3.227 4.475 

Ocepar Energia elétrica 42.542 35.602 

Ocepar Material de limpeza 11.866 10.504 

Ocepar Vigilância 3.166 2.887 

Ocepar Material de escritório 10.815 10.245 

Ocepar Cantina 17.733 10.716 

Ocepar Internet 21.311 19.652 

Ocepar Xerox 35.214 33.131 

Ocepar Telefone 23.394 22.347 

Ocepar Sistema de gestão 7.014 5.923 

Total  
 

529.339 506.642 

 
 
Remuneração do pessoal – chave da Administração 
De acordo com o regimento interno do Sescoop Nacional é princípio sistêmico a não remuneração dos membros dos 
conselhos deliberativo e fiscal. 

 

12. Patrimônio social 

O patrimônio social é composto substancialmente de superavit e/ ou deficit acumulados. Os valores demonstrados a 

seguir referem-se aos resultados dos exercícios de 2016 e de 2015: 

Descrição 31/12/2016 31/12/2015 

Patrimônio Social 37.530.710 33.268.844 

Total 37.530.710 33.268.844 

 

Conforme preceitua a Lei nº 9.532/1997, caso apresente em determinado exercício superavit, ele será destinado, 

integralmente, à manutenção e ao desenvolvimento dos seus objetivos sociais. 

 

13. Receita operacional líquida 

Descrição 31/12/2016 31/12/2015 

Receita de contribuições  (a)  42.477.216 37.666.412 

Transferências e Convênios (b) 65.000 65.000 

Total 42.542.216 37.731.412 

 

(a)  Refere-se às contribuições realizadas pelas cooperativas do Estado, por meio do pagamento da GPS e repasse do 

INSS (2,5% sobre a folha de pagamento) para o Sescoop Nacional. 

(b) Valor recebido do Sescoop Nacional para realização do Projeto Especial Dia C. 

 

 

14. Pessoal, encargos e benefícios sociais 

Descrição 31/12/2016 31/12/2015 

Salários e proventos (4.702.592) (3.848.310) 

Outros gastos com pessoal (a) (532.118) (439.807) 

Encargos trabalhistas (1.538.032) (1.258.482) 

Benefícios (517.274) (437.786) 

Total (7.290.016) (5.984.385) 

 

(a) Valor provisionado referente gratificação por produtividade e encargos e ao valor pago referente indenização 
trabalhista e encargos incidentes nas rescisões de contratos de trabalho realizadas. 

 

 

15. Despesas administrativas  

 

Descrição 31/12/2016 31/12/2015 

Diárias e hospedagem (559.401) (524.250) 

Passagens e transportes (652.072) (915.600) 

Aluguéis e encargos (396.099) (385.000) 

Serviços de comunicação (73.401) (69.589) 

Material de consumo (723.394) (582.341) 
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Demais custos e despesas (30.642) (31.835) 

Total  (2.435.009) (2.508.615) 

 

16. Despesas institucionais 

 

Descrição 31/12/2016 31/12/2015 

Locações  (403.339) (329.727) 

Materiais p/ treinamento (263.747) (224.438) 

Premiações (15.452) - 

Serviços e divulgações institucionais (374.397) (376.653) 

Auxílio financeiro a estudante (178.386) (151.898) 

Auxílios educacionais (830.759) (467.639) 

Total  (2.066.080) (1.550.355) 

17. Despesas com serviços profissionais e contratados  

 

Descrição 31/12/2016 31/12/2015 

Instrutoria e consultoria (a) (28.789.188) (22.626.510) 

Serviços técnicos especializados (1.090.166) (606.877) 

Demais serviços contratados (939.635) (749.742) 

Encargos sociais sobre serviços de terceiros (6.635) (84.185) 

Total (30.825.624) (24.067.314) 

(a) Valores referente contratação de terceiros na realização de serviços relacionados à formação profissional e promoção 
social dos cooperados, empregados e familiares. 

 

18. Despesas tributárias 

 

Descrição 31/12/2016 31/12/2015 

   

IRRF s/ aplicação financeira (892.760) (754.839) 

Taxa de licenciamento e seguro obrigatório (1.087) (1.219) 

IPTU (9.857) (12.160) 

Outros impostos, taxas e contribuições (44.964) (38.023) 

Total (948.668) (806.241) 

 

19. Outras receitas/despesas operacionais 

 

Descrição 31/12/2016 31/12/2015 

Outras receitas correntes 86.287 41.268 

Outras despesas correntes - (4.904) 

Total 86.287 36.364 

 

20. Resultado financeiro líquido  

 
Descrição 31/12/2016 31/12/2015 

Receitas financeiras   

Receitas de aplicações financeiras 5.510.190 4.552.636 

Total 5.510.190 4.552.636 

   
Despesas financeiras   

Despesas bancárias (11.039) (66) 

Total (11.039) (66) 

   

Resultado financeiro 5.499.151 4.552.570 

 

21. Seguros 

O Sescoop/PR adota a política de contratar cobertura de seguros para os bens sujeitos a riscos por montantes 

considerados pela Administração como suficientes para cobrir eventuais sinistros, considerando a natureza de sua 

atividade. As apólices estão em vigor e os prêmios foram devidamente pagos.  

As premissas de riscos adotadas, dada a sua natureza, não fazem parte do escopo de revisão das demonstrações contábeis, 

consequentemente, não foram auditadas pelos nossos auditores independentes. 
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10.5 Relatório de instância ou área de correição 

 

Não houve atividade em 2016, existindo somente a constituição de uma Comissão Técnica (Portaria n.º 09, 

de 26 de dezembro de 2016) com objetivo de apurar a não conformidades em projetos de contratação de 

serviços de instrutoria encaminhados a esta Unidade Estadual.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

138 

 

10.6 Relatório da auditoria independente sobre as demonstrações contábeis 
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10.7 Declaração de integridade e completude dos registros no sistema de apreciação e registro dos 

atos de admissão e concessões 

 

Item não se aplica ao Sescoop/PR. 

 

 

10.8 Declaração de cumprimento das disposições da lei 8.730/1993 quanto à entrega de bens e 

rendas 

 

 

 


