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INTRODUÇÃO
Este Relatório de Gestão está estruturado em tópicos, abaixo sintetizado:
 Sumário executivo: Apresenta a estrutura do documento;
 Capítulo 1 - Identificação e Atributos da Unidade: apresenta os dados e informações
sobre a identificação da Unidade Estadual;
 Capítulo 2 - Planejamento e Resultados Alcançados: apresenta os comentários e
informações sobre a construção do plano estratégico, das estratégias adotadas, das principais
ferramentas utilizadas, da execução física e financeira, além dos indicadores de desempenho
operacional da Unidade;
 Capítulo 3 - Estrutura de Governança e de Autocontrole da Gestão: Descreve a estrutura
de governança, tais como a unidade de auditoria interna, conselhos e compliance, demonstrando à
qualidade e suficiência dos controles internos, a execução das atividades de correição, a relação
dos principais dirigentes e membros de conselhos, sua remuneração e sua avaliação sobre
ambiente e processos de controle da unidade;
 Capítulo 4 - Programação e Execução Orçamentária e Financeira: apresenta os dados,
informações e comentários a respeito da programação e execução orçamentária e financeira da
Unidade, com identificação dos dez maiores contratos e favorecidos com despesas liquidadas no
exercício, além das transferências mediante convênios e instrumentos análogos;
 Capítulo 5 - Gestão de Pessoas, Terceirização de Mão de Obra e Custos Relacionados:
apresenta a estrutura de pessoal da Unidade e do quadro de estagiários e terceirizados, custos
associados, indicadores gerenciais e relação de desoneração de folha de pagamento.
 Capítulo 6 - Gestão do Patrimônio Mobiliário e Imobiliário: apresenta considerações a
respeito da gestão da frota de veículos e imóveis próprios e locados de terceiros;
 Capítulo 7 - Gestão da Tecnologia da Informação: apresenta informações sobre sistemas
computacionais diretamente relacionados aos macroprocessos finalísticos e objetivos estratégicos
da Unidade;
 Capítulo 8 - Gestão do Uso dos Recursos Renováveis e Sustentabilidade Ambiental:
apresenta os critérios de sustentabilidade ambiental na aquisição de bens e na contratação de
serviços ou obras;
 Capítulo 9 - Atendimento de Demandas de Órgãos de Controle: apresenta considerações
e informações sobre o atendimento às deliberações do TCU, tratamento das recomendações feitas
pelo órgão de controle interno e medidas administrativas para apurar responsabilidade por
ocorrência de dano ao erário;
 Capítulo 10 - Informações Contábeis: apresenta informações e comentários sobre os
critérios e procedimentos contábeis adotados, além das demonstrações contábeis e o parecer da
auditoria independente;
 Capítulo
acessibilidade;
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- Relacionamento com a Sociedade: apresenta medidas relativas à

 Capítulo 12 - Outras Informações sobre a Gestão: apresenta as informações
consideradas relevantes para demonstrar a conformidade e o desempenho da gestão no exercício.
Cumpre ressaltar que as informações contábeis aqui apresentadas são relativas ao período
compreendido entre os dias 1º de janeiro e 31 de dezembro de 2014.
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O SESCOOP/SP não realizou execução física ou financeira de ações da LOA bem como não
possui servidores inativos e pensionistas no seu Quadro de Pessoal, de modo que estas
informações não constam no presente Relatório de Gestão.
Todos os dados contidos neste Relatório mantêm as mesmas fontes e métodos de cálculo
utilizados na edição imediatamente anterior a este documento (Relatório de Gestão de 2013),
disponível
no
formato
eletrônico,
no
endereço
www.brasilcooperativo.coop.br.
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CAPÍTULO 1: IDENTIFICAÇÃO E ATRIBUTOS DA UNIDADE
1.1. IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE
Poder e Órgão de Vinculação
Poder: Executivo
Órgão de Vinculação: Ministério do Trabalho e Emprego - MTE
Código SIORG: 002844
Identificação da Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa: Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo - SP
Denominação Abreviada: SESCOOP/SP
Código SIORG: Não se aplica
Código LOA: Não se aplica
Código SIAFI: Não se aplica
Natureza Jurídica: Serviço Social Autônomo
CNPJ: 07.042.333/0001-22
Principal Atividade: Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente
Código CNAE: 8599-6/99
Telefones/Fax de contato:
(11) 3146-6200
(11) 3146-6229
(11) 3146-6262
Endereço Eletrônico: diretoria@ocesp.coop.br
Página na Internet: http://www.sescoopsp.org.br
Endereço Postal: Rua Treze de Maio, 1376, CEP 01327-002 – São Paulo - SP

1.2. IDENTIFICAÇÃO DO NÚMERO, DATA E EMENTA DA NORMA DE CRIAÇÃO E
DAS DEMAIS NORMAS SOBRE A GESTÃO E A ESTRUTURA DO SESCOOP/SP
Normas Relacionadas à Unidade Jurisdicionada
Normas de criação e alteração da Unidade Jurisdicionada
Medida Provisória 1.715, de 03 de setembro de 1998 e suas reedições e Decreto 3.017, de 07 de abril de 1999, publicado no
Diário Oficial da União em 07.04.1999 (Aprova o Regimento do Serviço Nacional de Aprendizagem do CooperativismoSESCOOP); Lei 11.524/2007 de 23/11/2007.
Outras normas infralegais relacionadas à gestão e estrutura da Unidade Jurisdicionada
Principais Normativos do SESCOOP NACIONAL: Resolução N° 022/2002 – Norma de Sindicância; Resolução N° 060/2007
– Define Atendimento ao Público do SESCOOP; Resolução N° 373/2009 – Regulamenta os Procedimentos para a celebração
de convênios pelo SESCOOP; Normativos do SESCOOP/SP: Resolução N° 003/2010 – Define valores de pagamentos a título
de honorários e palestras; Resolução N° 004/2010 – Define valores de pagamentos a título de honorários de hora/aula para
instrutoria; Resolução N° 005/2011 – Normatiza a participação das cooperativas nas ações centralizadas e descentralizadas;
Resolução N° 010/2012 – Estabelece diretrizes para procedimentos de pagamentos; Resolução N° 011/2012 – Disciplina os
procedimentos do Fundo Fixo de Caixa; Resolução N° 013/2013 - Cursos de Pós Graduação; Resolução Nº 015/2013 - Comitê
de Especialização em Pós-Graduação e Regulamento; Resolução Nº 019/2013 - Estabelece Valores Máximos para Pagamento
na Contratação de Pj para o Programa PCD; Resolução Nº 021/2013 - Altera os Limites de Alçada por Credor; Resolução Nº
022/2013 - Regulamenta o Custeio de Despesas de Viagem Internacional; Resolução N° 024/2013 - Regulamenta as Despesas
de Viagens no País; Resolução N° 025/2013 - Nomenclatura dos atos e Processo de Aprovação das Normas e Manuais;
Resolução Nº 026/2013 Altera o Anexo 01 Resolução Nº 022/2013 Viagem Internacional; Resolução Nº 027-2013 - Altera
013/2013 Pós-Graduação; Resolução Nº 028/2014 - Programa Mosaico Teatral; Resolução 030/2014 - Gestão de Bens
Permanentes SESCOOP; Resolução 031/2014 - Define os valores máximos para espetáculos teatrais; Resolução Nº 032/2014 –
Estabelece os valores das diárias para os membros do conselho administrativo e fiscal do SESCOOP SP Resolução Nº
033/2014 - Aprova o regulamento de seleção de projetos p/ participação 26ª Forum IHI; Resolução Nº 034/2014 - Altera os
valores das ajudas de custo - viagem internacional; Resolução Nº 035/2014 - Revoga o § 5º Artigo 1º da res. 003/2010 - Limite
de palestra; Resolução Nº 036/2014 - Público alvo Despesas de Viagem; Resolução Nº 037-2014 - Altera o item III do Artigo
1º da Resolução Nº 031-2014;
Regimento Interno registrado no 1º Cartório de Registro de Pessoa Jurídica
Manuais e publicações relacionadas às atividades da Unidade Jurisdicionada
Manuais do SESCOOP/SP: Manual de Ações Descentralizadas – 2011; Manual de Gestão de Contratos – 2010; Manual de
Procedimentos de Suprimentos e Serviços – 2012; Manual de Convênios – 2012; Manual de Projetos – 2012;
Regulamento de Licitações e Contratos – Resoluções nº 850 e 860/2012; Norma de Pessoal – Resolução 300/2008; Resolução
N° 009/2011 – Dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreiras e Salários;

13

1.3. FINALIDADE E COMPETÊNCIAS INSTITUCIONAIS
1.3.1. Finalidade: o SESCOOP foi criado por meio da MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.715, DE 03
DE SETEMBRO DE 1998, com a finalidade de organizar, administrar e executar em todo
o território nacional o ensino de formação profissional, desenvolvimento e promoção social
do trabalhador em cooperativa e dos cooperados (Art. 7º).
1.3.2. 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 e formação profissional, a promoção social
dos empregados de cooperativas, cooperados e de seus familiares, e o monitoramento das
cooperativas em todo o território nacional;
II. Operacionalizar o monitoramento, a supervisão, a auditoria e o controle em
cooperativas, conforme aprovado em Assembleia Geral da Organização das Cooperativas
Brasileiras – OCB;
III. Assistir às sociedades cooperativas empregadoras na elaboração e execução de
programas de treinamento e na realização da aprendizagem metódica e contínua;
IV. 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;
V. 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;
VI. Colaborar com o poder público em assuntos relacionados à formação profissional e à
gestão cooperativista e outras atividades correlatas;
VII. Divulgar a doutrina e a filosofia cooperativista como forma de desenvolvimento integral
das pessoas;
VIII. 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.
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1.4. IDENTIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO SUCINTA DOS SETORES DA ECONOMIA
LOCAL OU NACIONAL ABRANGIDOS PELA ATUAÇÃO DA ENTIDADE NO
EXERCÍCIO
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
apresentado na Tabela 01, a seguir:
Tabela 01: Números do Cooperativismo no Estado de São Paulo
Número de Cooperativas
2013

2014

Variação (%)

1.067

1.105

3,56%

Número de cooperados
2013
3.835.510

Número de empregados

2014

Variação
(%)

4.050.633

5,61%

2013
58.350

2014

Variação (%)

62.223

6,64%

Fonte: Departamento de Cadastro do SESCOOP

O SESCOOP atua em um ambiente de elevada complexidade, pois busca apoiar de modo efetivo
cooperativas de 13 (treze) diferentes ramos econômicos (da agricultura aos serviços, passando pelo
comércio e pela indústria), com portes distintos (das grandes às pequenas) e distribuídas espacialmente
por todo o País (nos 26 estados e no Distrito Federal). A seguir, uma síntese descritiva de cada um dos
ramos:
1. Agropecuário: composto por cooperativas de produtores rurais ou agropastoris e de pesca,
cujos meios de produção pertençam ao associado. Caracterizam-se pelos serviços prestados
aos associados, como recebimento ou comercialização da produção conjunta,
armazenamento e industrialização.
2. Consumo: constituído por cooperativas dedicadas à compra em comum de artigos de
consumo para seus associados. É o ramo mais antigo no Brasil e no mundo.
3. Crédito: cooperativas destinadas a promover a poupança e financiar necessidades ou
empreendimentos de seus cooperados. Atuam no crédito rural e urbano.
4. Educacional: cooperativas de profissionais em educação, de alunos, de pais de alunos, de
empreendedores educacionais e de atividades afins. O papel da cooperativa de ensino é ser
mantenedora da escola.
5. Especial: cooperativas de pessoas que precisam ser tuteladas (menor de idade ou
relativamente incapaz) ou as que se encontram em situação de desvantagem nos termos da
Lei 9.867, de 10 de novembro de 1999. A atividade econômica mais comum neste ramo é a
produção artesanal de peças de madeira, roupas ou artes plásticas.
6. Habitacional: compõe-se de cooperativas destinadas à construção, manutenção e
administração de conjuntos habitacionais para seu quadro social.
7. Infraestrutura: atende direta e prioritariamente o próprio quadro social com serviços de
infraestrutura. As cooperativas de eletrificação rural, que são a maioria deste ramo, aos
poucos estão deixando de serem meros repassadores de energia, para se tornarem geradoras
de energia.
8. Mineral: constituído por cooperativas com a finalidade de pesquisar, extrair, lavrar,
industrializar, comercializar, importar e exportar produtos minerais.
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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.
O SESCOOP/SP atua em 10 ramos do cooperativismo, são eles: Agropecuário, consumo, crédito,
educacional, habitacional, infraestrutura, produção, saúde, trabalho e transporte.
O SESCOOP/SP desenvolveu diversas ações em 2014, principalmente os projetos PAGC – Programa de
Acompanhamento da Gestão das Cooperativas, PDGC – Programa de Desenvolvimento da Gestão das
Cooperativas, GDA – Programa de Acompanhamento Econômico Financeiro das Cooperativas, e ADH Agente de Desenvolvimento Humano. Além de consultoria jurídica, contábil, tributária e fiscal,
realizando encontros, seminários, eventos de forma sistêmica para todos os ramos do cooperativismo
existente no Estado de São Paulo. A seguir apresentamos um breve histórico das ações de maior destaque
por ramo de atuação: a) Ramo Saúde – realização de intercâmbio internacional que permitiu a troca de
experiências e aprimoramento do ramo no Estado. E também o desenvolvimento de outras ações, com a
participação e destaque para a UNIMED e Uniodonto; b) Ramo Crédito – realização de intercâmbio
internacional que permitiu a troca de experiências e aprimoramento do ramo no Estado. E também,
desenvolvimento de trabalhos específico junto as centrais para o crescimento do setor e no estudo das
novas resoluções do Banco Central do Brasil, que inovará o normativo que estabelece a forma de
constituição e funcionamento das cooperativas de crédito no país; c) Ramo Agropecuário - Participação
do Sistema na AGRIFAM e AGRISHOW, principais feiras do setor, além de contribuir para o estudo da
cadeia tributária do leite no Estado; d) Ramo Trabalho - acompanhamento para regulamentação da Lei
Federal 12.690/2012 e a retomada do projeto referente ao PNC – Programa Nacional de Conformidade; e)
Ramo Transporte, destaca-se a defesa para participação das cooperativas nas licitações públicas realizadas
no Estado de São Paulo; a possibilidade de admissão de pessoa jurídica nos empreendimentos
cooperativos; a possibilidade da EIRELI, sócia da cooperativa ser optante pelo SIMPLES, temas os quais
foram debatidos durante o ano todo. Inclusive temas do ramo transporte foram abordados no Fórum de
Aspectos Legais do Cooperativismo Paulista; f) Ramo Consumo – desenvolvimento de trabalho para o
fortalecimento da Central da Cooperativa de Consumo, cuja sede se localiza em São Paulo; g) Ramo
Produção - fortalecimento do segmento de reciclagem, que diante da Lei de Política de Resíduos Sólidos,
será uma oportunidade para o crescimento do setor, além de estimular e fortalecer a Federação das
Cooperativas de Reciclagem do Estado; h) Ramo habitacional - as ações realizadas voltaram-se na
divulgação junto à imprensa, no intuito de levar ao conhecimento da sociedade em geral, as vantagens do
cooperativismo habitacional, quanto à aquisição de imóveis, de forma mais barata e com maior qualidade;
i) Ramo infraestrutura – desenvolvimento de trabalho junto à ANEEL, para que o ramo tenha o
tratamento adequado em virtude do seu tipo societário; j) No ramo educacional – existe um
acompanhamento para organização do ramo de forma a defender melhor as questões tributárias, fazendo
em parceria com a SESCOOP Nacional um diagnóstico do ramo educacional.
E ainda, destacaram-se o fomento às publicações em direito cooperativo, que beneficia todos os
ramos de cooperativas, mas principalmente, as novas cooperativas, com a entrega de material de estudo
para que a sociedade possa desenvolver sua atividade econômica com segurança jurídica. E o estímulo à
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constituição de cooperativas no ramo de turismo e lazer, e mineração, através do POC – Programa de
Orientação Cooperativista.
1.5. ORGANOGRAMA FUNCIONAL
Em conformidade com o Plano Estratégico 2010-2014, a estrutura organizacional da Unidade é
seguinte:
Figura 1: Organograma Funcional do SESCOOP/SP
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Figura 2: Organograma Funcional do SESCOOP/SP

Figura 3: Organograma Funcional do SESCOOP/SP
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Figura 4: Organograma Funcional do SESCOOP/SP

Fonte: Núcleo de Gestão de Pessoas

No ANEXO VI, no final deste relatório, apresentamos o Quadro 01 Detalhamento do
Organograma Funcional do SESCOOP/SP abrangendo os cargos de liderança da instituição com as
competências e período de atuação.
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CAPÍTULO 2: PLANEJAMENTO E RESULTADOS ALCANÇADOS
2.1. PLANEJAMENTO DO SESCOOP
O Plano Estratégico do SESCOOP (modelo corporativo), aprovado em agosto de 2010, com
horizonte de execução para 2010-2013, teve a sua vigência ampliada para 2014, mantendo-se os mesmos
objetivos estratégicos. Isso ocorreu em virtude da elaboração do novo planejamento estratégico 20152020, aprovado pelo Conselho Nacional em agosto de 2014.
O Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo (SESCOOP), criado em 1998, faz parte
do denominado “Sistema S” e integra o Sistema OCB, cabendo-lhe organizar, administrar e executar:
•

O ensino de formação profissional cooperativista para cooperados, empregados de
cooperativas e familiares;

•

A promoção social de cooperados, empregados de cooperativas e familiares; e

• O monitoramento das cooperativas em todo o território nacional.
Nesse sentido, as ações do SESCOOP para o fortalecimento das cooperativas englobam
capacitação, valorização e melhor aproveitamento dos cooperados e empregados. Assim, a entidade busca
patamares mais elevados de inovação e excelência, favorecendo a competitividade dos produtos e
serviços desses empreendimentos.
No cumprimento da sua missão, os desafios encontrados pelas entidades cooperativistas em seus
ambientes de atuação são:
•

Doutrina e Princípios: realizar ações no sentido de tornar a doutrina e princípios do
cooperativismo conhecidos e praticados;

•

Legislação: atuar em parceria com entidades, principalmente a Organização das
Cooperativas Brasileiras (OCB), buscando tornar a legislação, sua interpretação e
aplicação pelos órgãos julgadores e fiscalizadores, adequadas aos preceitos
cooperativistas;

•

Cultura da cooperação: buscar sensibilizar a sociedade para a importância da cultura
da cooperação, como forma de propiciar desenvolvimento econômico e social;

•

Cooperativas: propiciar condições para a implantação de governança e gestão
profissionalizadas das cooperativas, possibilitando atuação em ambientes competitivos,
por intermédio da capacitação dos dirigentes, cooperados e empregados, visando,
portanto, a sustentabilidade dos empreendimentos cooperativos.

•

Resultados: realizar ações de monitoramento do desempenho das cooperativas,
propondo as medidas adequadas à obtenção de resultados econômicos e sociais
positivos, cuidando, em parceria com a OCB, da transparência e divulgação dos
resultados do sistema cooperativista.

•

Imagem: atuar, em parceria com a OCB, no sentido de divulgar, zelar e fortalecer a
imagem do cooperativismo junto à sociedade.
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Por ser um plano corporativo, as macroestratégias nele definidas orientam a realização de esforço
conjunto entre as unidades estaduais e nacional para a concretização de resultados. Os principais
fundamentos do referido plano corporativo encontram-se descritos a seguir.

Missão e visão
A função e a razão de ser do SESCOOP estão contempladas em sua missão: "Promover o
desenvolvimento do cooperativismo de forma integrada e sustentável, por meio da formação profissional,
da promoção social e do monitoramento das cooperativas, respeitando sua diversidade, contribuindo para
sua competitividade e melhorando a qualidade de vida dos cooperados, empregados e familiares”.
A visão de futuro descreve a situação desejada para o SESCOOP, no horizonte do plano (2020) e
configura-se como a síntese dos desejos e das aspirações quanto ao novo perfil institucional da
organização. Deve ser conquistada por meio de esforços coordenados de todos que trabalham e fazem a
instituição. A visão de futuro do SESCOOP é:
“Ser reconhecido por sua excelência em formação profissional cooperativista, como promotor da
sustentabilidade e da autogestão das cooperativas e como indutor da qualidade de vida e bem-estar social
de cooperados, empregados e familiares”.

Objetivos Estratégicos Finalísticos
Os objetivos estratégicos 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.
Neste Plano Estratégico, o SESCOOP definiu treze objetivos estratégicos, sendo oito finalísticos e
cinco de Administração e de Apoio.
Objetivo Estratégico 1 – Promover a cultura da cooperação e disseminar a doutrina, os princípios
e os valores do cooperativismo em todo o Brasil.
A população, muitas vezes, não sabe distinguir o cooperativismo dos demais tipos societários, o
que acaba retirando vantagens e igualando as cooperativas às demais formas de produção,
notadamente às empresas.
Assim, faz-se necessária a difusão da doutrina, dos princípios e dos valores do cooperativismo em
todo o Brasil como elementos integradores de uma organização social competitiva, mas que
produz frutos sociais aos seus associados e demais atores relacionados. Essa difusão contribuirá
significativamente pata o desenvolvimento sustentável do cooperativismo.
Objetivo Estratégico 2 – Ampliar o acesso das cooperativas à formação em gestão cooperativista,
alinhada às suas reais necessidades, com foco na eficiência e na competitividade.
Em um ambiente cada vez maior competitivo, a eficiência da gestão é instrumento central para a
sustentabilidade das organizações. A formação em gestão cooperativista se volta para a preparação
em governança e em gestão profissional das cooperativas além de formação de lideranças
cooperativistas. Difere das abordagens empresariais à medida que se alinha à doutrina, aos
princípios e valores do cooperativismo.
Objetivo Estratégico 3 – Contribuir para viabilizar soluções para as principais demandas das
cooperativas na formação profissional.
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Além da formação em gestão cooperativista, as cooperativas necessitam de cooperados e
empregados em outras áreas administrativas e em suas áreas de atuação específicas.
Tendo em vista a grande diversidade de ramos de negócio no sistema cooperativista, dispersos em
todo o País, não é possível nem adequado que o SESCOOP desenvolva programas de formação
profissional para todas as necessidades de todas as cooperativas. O SESCOOP focará seus
esforços na identificação das diversas demandas, formação de parcerias e viabilização de soluções
de formação profissional para as cooperativas.
Objetivo Estratégico 4 – Promover a adoção de boas práticas de governança e gestão nas
cooperativas.
Um dos princípios do cooperativismo é a gestão democrática. Como a cooperativa é uma entidade
que agrega no mínimo 20 associados, tendo cada um o mesmo poder de voto nas decisões
estratégicas, uma boa governança é fundamental para sua sustentabilidade e seu crescimento.
Além disso, organizações com modelos mais complexos de governança tendem a refletir essa
complexidade também em sua gestão.
O SESCOOP irá contribuir para a governança e a gestão das cooperativas, por meio da
disseminação de conhecimento sobre o tema, da identificação, disseminação e incentivo à adoção
de boas práticas, tudo atrelado à doutrina, aos princípios e aos valores do cooperativismo.
Objetivo Estratégico 5 – Monitorar desempenhos e resultados com foco na sustentabilidade das
cooperativas.
As cooperativas precisam desenvolver sua governança e suas competências técnicas, além de
incorporar métodos, instrumentos e boas práticas de gestão. Devem se pautar em metas de
desempenho e resultados.
Como forma de aumentar as chances de sucesso, é importante que as cooperativas contem com
mecanismos de monitoramento externo que as auxiliem na identificação de pontos de melhoria,
oportunidades e boas práticas em gestão e governança.
Sendo assim, o SESCOOP atua no monitoramento das cooperativas analisando seus desempenhos
e contribuindo de maneira pró-ativa para a minimização de riscos, a profissionalização da gestão e
a sustentabilidade das cooperativas.
Objetivo Estratégico 6 – Incentivar as cooperativas na promoção da segurança no trabalho.
As cooperativas precisam adotar práticas que promovam a segurança no trabalho cooperativista
para reduzir os riscos de acidentes. As cooperativas que adotam estas práticas no trabalho além de
cumprir a legislação, reduzem gastos com acidentes e assistência à saúde, melhoram a relação com
empregados e fortalecem a imagem perante o público.
Nesse âmbito, o SESCOOP se propõe a desenvolver programas e competências para a
disseminação de informações e conceitos de segurança no trabalho e para apoio e incentivos à
prevenção de acidentes e à melhoria das condições de trabalho.
Objetivo Estratégico 7 – Promover um estilo de vida saudável entre cooperados, empregados e
familiares.
A atuação do SESCOOP se dará por meio da articulação de parcerias e do desenvolvimento de
programas orientados para apoiar as cooperativas em ações que favoreçam um estilo de vida
saudável e possibilitem o alcance da melhoria da qualidade de vida dos empregados de
cooperativas, associados e seus familiares.
Objetivo Estratégico 8 – Intensificar a adoção da responsabilidade socioambiental na gestão das
cooperativas brasileiras.
O SESCOOP atuará com foco não só na melhoria do desempenho interno das cooperativas, mas
também na adoção por estas de conceitos e boas práticas de responsabilidade socioambiental. Essa
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atuação é convergente com o princípio cooperativista do interesse pela comunidade, que orienta o
trabalho das cooperativas também para o desenvolvimento sustentado de suas comunidades, por
meio de políticas aprovadas pelos membros.
Objetivos Estratégicos de Administração e Apoio
Objetivo Estratégico 9 – Intensificar o desenvolvimento de competências alinhadas à estratégia
do SESCOOP.
O SESCOOP possui um quadro de funcionários qualificado. No entanto, para que os objetivos
finalísticos estabelecidos sejam alcançados, faz-se necessário o desenvolvimento de competências
aderentes aos novos desafios propostos. A ampliação das competências deverá ser viabilizada
também pela ampliação quantitativa das redes de colaboradores, internos e externos, visando ao
aumento da capacidade de realização orientada para resultados para o público-alvo.
Objetivo Estratégico 10 – Desenvolver e implementar a gestão do conhecimento no SESCOOP.
O aumento da eficiência, da inovação e da capacidade de gerar resultados abrange uma gestão do
conhecimento. Gerir conhecimento requer processos bem definidos e eficazes de identificação,
seleção, armazenamento e disponibilização de dados, informações e boas práticas. Essas práticas
são ainda mais necessárias em organizações com elevado grau de descentralização das ações e
atuação distribuída por regiões e setores com elevada heterogeneidade.
Objetivo Estratégico 11 – Gerar sinergias e integração do Sistema SESCOOP.
Um sistema não é de fato um sistema se suas partes seguem em direções distintas e de maneira
descoordenada. Por isso, as diversas unidades e áreas do SESCOOP devem atuar, de maneira
integrada e alinhada em seus objetivos e ações, propiciando sinergia no Sistema SESCOOP.
Mantendo a autonomia das partes, trata-se de garantir a integração no sentido estratégico e o
alinhamento de grandes iniciativas e das estratégias de comunicação, para dentro e para fora do
Sistema.
Objetivo Estratégico 12 – Assegurar adequada utilização da tecnologia de informação e
comunicação.
O fluxo crescente de informações e a velocidade cada vez maior dos processos de tomada de
decisão ampliaram radicalmente a relevância das tecnologias de informação e comunicação. A
tecnologia de informação e comunicação passou a ser elemento estratégico para o bom
desempenho de qualquer organização nos dias atuais. Ela deve ser orientada para o alinhamento e
integração do Sistema, assim como para o melhor atendimento do público-alvo.
Objetivo Estratégico 13 – Assegurar qualidade e transparência na divulgação das ações e na
comunicação dos resultados.
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Figura 5: Árvore Estratégica do SESCOOP 2010-2014
Missão do SESCOOP

Visão de Futuro 2020

Promover o desenvolvimento do cooperativismo de forma integrada e sustentável,
por meio da formação profissional, da promoção social e do monitoramento das
cooperativas, respeitando sua diversidade, contribuindo para sua competitividade e
melhorando a qualidade de vida dos cooperados, empregados e familiares

Ser reconhecido por sua excelência em formação profissional cooperativista, como
promotor da sustentabilidade e da autogestão das cooperativas e como indutor da
qualidade de vida e bem-estar social de cooperados, empregados e familiares

COOPERATIVAS

COOPERADOS



Ambiente propício à cooperação





OBJETIVO 1
Promover a
cultura da
cooperação e
disseminar a
doutrina, os
princípios e os
valores do
cooperativismo
em todo o Brasil

Intensificar o
desenvolvimento de
competências
alinhadas à
estratégia do
SESCOOP





Desenvolvimento de
lideranças cooperativistas
Transparência da gestão




Profissionalização e Sustentabilidade
OBJETIVO 2
Ampliar o acesso das cooperativas à
formação em gestão cooperativista,
alinhada as suas reais necessidades,
com foco na eficiência e na
competitividade

OBJETIVO 3
Contribuir para viabilizar soluções
para as principais demandas das
cooperativas na formação
profissional

OBJETIVO 10
Desenvolver e
implementar a
gestão do
conhecimento no
SESCOOP

OBJETIVO 11

Gerar sinergias e
integração do
Sistema SESCOOP

Formação profissional de qualidade
Conhecimento da cultura da
cooperação e exercício do
empreendedorismo
Melhores condições de saúde e
segurança no trabalho



Conhecimento da
cultura da
cooperação e
exercício do
empreendedorismo

Transparência da gestão

Qualidade de Vida
OBJETIVO 4

Promover a adoção
de boas práticas de
governança e gestão
nas cooperativas

OBJETIVO 5
Monitorar
desempenhos e
resultados com foco
na sustentabilidade
das cooperativas

OBJETIVO 12

Assegurar adequada utilização
da tecnologia de informação e
comunicação

OBJETIVO 6
Incentivar as cooperativas na promoção
da segurança no trabalho

OBJETIVO 7
Promover um estilo de vida saudável
entre cooperados, empregados e
familiares

OBJETIVO 8
Intensificar a adoção da responsabilidade
socioambiental na gestão das
cooperativas brasileiras

OBJETIVO 13

Assegurar qualidade e transparência
na divulgação das ações e na
comunicação dos resultados

Objetivos Estratégicos
de Administração e
Apoio

OBJETIVO 9

Educação cooperativista e em
gestão cooperativa

FAMÍLIAS

Objetivos Estratégicos Finalísticos

Cultura da
Cooperação






Padrões de qualidade em gestão e governança
cooperativistas

EMPREGADOS DAS COOPERATIVAS

Proposta de Valor



Gestão profissionalizada
Envolvimento maior dos cooperados com suas
cooperativas
Sensibilização para a responsabilidade socioambiental
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Por seu turno, o Plano Estratégico do SESCOOP/SP está inserido no contexto de um planejamento
estratégico Corporativo.

A sua Missão é: Promover o desenvolvimento do cooperativismo de forma integrada e sustentável,
por meio da formação profissional, da promoção social e do monitoramento das cooperativas, respeitando
sua diversidade, contribuindo para sua competitividade e melhorando a qualidade de vida dos cooperados,
empregados e familiares.

A sua Visão de futuro é: Ser reconhecido como referência em cooperativismo no Estado de São
Paulo, por sua excelência em ações de formação profissional, promoção social e monitoramento.

Os seus Objetivos Estratégicos finalísticos são:
1. Promover a cultura da cooperação e disseminar a doutrina, os princípios e os valores do
cooperativismo em todo o Brasil;
2. Ampliar o acesso das cooperativas à educação em gestão cooperativista, alinhada às suas
reais necessidades, com foco na eficiência, na competitividade e na sucessão;
3. Contribuir para viabilizar soluções para as principais demandas das cooperativas na
formação profissional;
4. Promover a adoção de boas práticas de governança e gestão de cooperativas;
5. Monitorar desempenhos e resultados com foco na sustentabilidade das cooperativas;
6. Incentivar as cooperativas na promoção da segurança no trabalho;
7. Promover um estilo de vida saudável entre cooperados, empregados e familiares;
8. Intensificar a adoção da responsabilidade social, ambiental e econômica na gestão das
cooperativas brasileiras;
O seus Objetivos Estratégicos de Administração e de Apoio são:
9. Intensificar o desenvolvimento de competências alinhadas à estratégia do SESCOOP;
10. Desenvolver e implementar a gestão do conhecimento no SESCOOP;
12. Assegurar adequada utilização da tecnologia de informação e comunicação;
13. Assegurar qualidade e transparência na divulgação das ações e na comunicação dos
resultados;
14. Monitorar desempenhos e resultados com foco na sustentabilidade e promover a
integração entre as cooperativas e o SESCOOP/SP através da gestão estratégica;
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Figura 6: Mapa Estratégico do SESCOOP/SP
Árvore Estratégica 2014-2017
Missão

Visão de Futuro 2020

Promover o desenvolvimento do cooperativismo de forma integrada e sustentável,
por meio da formação profissional, da promoção social e do monitoramento das
cooperativas, respeitando sua diversidade, contribuindo para sua competitividade e
melhorando a qualidade de vida dos cooperados, empregados e familiares.

Ser reconhecido como referência em cooperativismo no Estado de São Paulo, por sua
excelência em ações de formação profissional, promoção social e monitoramento.







COOPERATIVAS
Gestão profissionalizada
Envolvimento maior dos cooperados com suas
cooperativas
Sensibilização para a responsabilidade socioambiental
Ambiente propício à cooperação
Padrões de qualidade em gestão e governança
cooperativistas

Cultura da
Cooperação

OBJETIVO 9
Intensificar o
desenvolvimento
de competências
alinhadas a
estratégia do
Sescoop / SP

EMPREGADOS DAS COOPERATIVAS






Educação cooperativista e em
gestão cooperativa
Desenvolvimento de
lideranças cooperativistas
Transparência da gestão






Formação profissional de qualidade
Conhecimento da cultura da
cooperação e exercício do
empreendedorismo
Melhores condições de saúde e
segurança no trabalho
Transparência da gestão

Profissionalização e Sustentabilidade
OBJETIVO 2

OBJETIVO 1
Promover a Cultura
da cooperação e
disseminar a
doutrina, os
princípios e os
valores do
cooperativismo em
todo o Brasil

COOPERADOS

Ampliar o acesso das cooperativas a
educação em gestão cooperativista,
alinhada as suas reais necessidades,
com foco na eficiência, na
competitividade e na sucessão

Contribuir para viabilizar soluções
para as principais demandas das
cooperativas na formação
profissional

OBJETIVO 10
Desenvolver e
implementar a
gestão do
conhecimento no
Sescoop / SP



Conhecimento da
cultura da
cooperação e
exercício do
empreendedorismo

Qualidade de Vida
OBJETIVO 4

Promover a adoção de
boa práticas de
governança e gestão
de cooperativas

OBJETIVO 5
OBJETIVO 3

FAMÍLIAS

Monitorar
desempenhos e
resultados com foco na
sustentabilidade das
cooperativas

OBJETIVO 12
Assegurar adequada
utilização da
tecnologia de
realização:
informação e
comunicação

OBJETIVO 13
Assegurar
qualidade e
transparência na
divulgação das
ações e na
comunicação dos
resultados

OBJETIVO 7
Promover um estilo de vida saudável
entre cooperados, empregados e
familiares

OBJETIVO 8
Intensificar a adoção da
responsabilidade social, ambiental e
econômica na gestão das
cooperativas brasileiras

OBJETIVO 14
Monitorar desempenhos e
resultados com foco na
apoio:sustentabilidade e promover a
integração entre as cooperativas
e o Sescoop / SP através da
gestão estratégica.

Fonte: Departamento de Planejamento e Orçamento
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2.2. ESTRATÉGIAS ADOTADAS PELO SESCOOP/SP PARA ATINGIR OS OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS DO EXERCÍCIO DE 2014
A partir dos fundamentos e dos projetos do Plano Estratégico, o SESCOOP/SP elaborou o seu
Plano de Trabalho e Orçamento para o exercício de 2014, contemplando os projetos estratégicos descritos
no Plano Estratégico e as demais atividades de apoio ao desenvolvimento de seus objetivos.
Os principais objetivos estratégicos do SESCOOP/SP para 2014, suas respectivas metas, riscos
identificados para seu alcance, as estratégias adotadas, bem como as devidas contextualizações estão
dispostos no final deste relatório, no ANEXO VII, Quadro 02.
No exercício em tela, destacam-se, pela importância e impacto na realidade do cooperativismo
local, as seguintes iniciativas:
• Programa Jovem Aprendiz Cooperativo, que beneficiou 1.357 jovens em sua formação para o
mercado de trabalho;
• Programa Mosaico na Estrada, que beneficiou 144.829 pessoas com suas apresentações artísticas
e culturais;
• Programa de Orientação Cooperativista, que atendeu 777 pessoas em 53 grupos interessados em
constituir-se em cooperativas.
Estratégias adotadas pelo SESCOOP/SP para atingir os objetivos estratégicos do exercício
de 2014
No Quadro 02 ao final deste relatório, apresentamos a relação de projetos executados pelo
SESCOOP/SP em 2014, com sua vinculação ao objetivo estratégico, sua análise de risco e contexto
dentre outros aspectos importantes para sua realização.

Macroprocessos do SESCOOP/SP
Foram identificados, mediante trabalho realizado pela consultoria da FGV – Fundação Getúlio
Vargas os nossos macroprocessos divididos em 3 grandes grupos: Meio, Suporte e Finalística. A seguir:
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RESUMO DAS MACROATIVIDADES

Figura 7: Macroatividades Meio
Tipologia

Gerência

Processos

Macroatividades
Gerir Benefícios

Gerir Quadro
Funcional

Gerir R&S
Gerir T&D
Gestão de Carreiras
Administrar Quadro Funcional
Gerir a elaboração de previsão de despesa
e orçamento

Gerir Orçamentos e
Finanças
Meio

Administrativa/
Financeira

Gerir execução financeira
Monitorar planejamento estratégico

Gerir Sistema
Contábil

Gerenciar projetos
Controlar, Avaliar, executar serviços
contábeis e fiscais
Gerir ações de informações da área
contábil

Gerir Suprimentos

Administrar orientações técnicas
Gerir aquisição de materiais, bens e
serviços
Gerir controle de materiais

Administrar e Gerir
Tecnologia

Gerir Administração de TI
Gerir suporte Técnico em TI

Figura 8: Macroatividades Suporte
Tipologia

Gerência

Processos

Marketing

Gerir estratégias de
comunicação,
marketing e
publicidade
institucional

Suporte

Macroatividades
Gerir estratégia de análise de mercado
Planejar e avaliar planos de eventos
institucionais
Executar e controlar planos de eventos
institucionais
Gerir planos de comunicação interna e
externa
Gerir central de relacionamento

Jurídico

Auditoria Interna

Gerir aplicação de
normas

Gerir atendimento de aplicação normativa

Gerir sistema de
auditoria interna

Gerir planejamento de auditoria interna
Gerir atividades complementares da área
estratégica
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Figura 9: Macroatividades Finalísticas
Tipologia

Gerência

Formação Profissional

Processos
Gerir sistema de
formação e
qualificação
profissional

Macroatividades
Contratar instrutoria
Gerir logística de realização das ações de
formação, qualificação e aprendizagem
Gerir procedimentos de administração de
pagamento e de prestação de contas
Monitorar curso realizados/novos cursos

Promoção Social
Finalística

Monitoramento e
Desenvolvimento de
Cooperativas

Gerir programas e
projetos de
Promoção Social

Formular programas e projetos
Viabilizar a execução dos programas e
projetos
Monitorar ações dos programas e projetos
Executar procedimentos de apoio
administrativo

Gestão estratégica do sistema SESCOOP
Gerir procedimentos de constituição e
registro
Gerir ações de monitoramento, cadastro de
Gerir sistema de
dados das cooperativas registradas e
monitoramento e
desenvolvimento das solicitações das cooperativas: demanda
interna e externa
cooperativas
Gerir atendimento de clientes internos e
externos
Gerir atividades complementares

Fonte: Núcleo de Gestão de Pessoas

2.3. EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS E DAS
AÇÕES DO PLANO DO SESCOOP/SP PARA 2014
Em 2014, o SESCOOP/SP executou as ações administrativas e projetos vinculados ao
Planejamento Estratégico.
No final do relatório, no ANEXO VII, consta a tabela 02, onde apresentamos os valores previsto e
real referentes as rotinas administrativas, observando que estes não possuem meta física. E também
apresentamos os projetos finalísticos com suas metas físicas e valores orçamentários.
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A atuação do SESCOOP está estruturada em áreas de resultado e programas. A seguir, apresentamos as
demonstrações da execução.
Tabela 03 – Realizações Financeiras por Área de Atuação
2014
ÁREAS DE ATUAÇÃO

2013

Previsto

Realizado

% Exec.

1 - Atuação Finalística

18.331.541,62

32.419.517,00

20.912.030,63

a-

Formação/capacitação profissional

7.793.831,84

13.082.071,00

9.347.170,97

64,50%
71,45%

b-

Promoção Social

4.264.265,22

8.929.827,00

4.976.468,77

c-

Monitoramento/desenvolvimento de cooperativas

6.273.444,56

10.407.619,00

6.588.390,89

2 - Gestão do Sistema – Atividade Meio

10.839.895,50

18.009.181,00

12.588.213,00

55,73%

63,30%
69,90%
74, 34%

d-

Órgãos Colegiados (CONSAD/CONFISC)

51.949,27

70.348,00

52.296,88

e-

Diretoria Executiva (PRESI/SUPER)

2.646.578,41

3.716.301,00

3.639.661,03

f-

Administrativo (Apoio/Informática/jurídico)

5.309.401,09

8.572.546,00

6.224.716,86

g-

Divulgação/Comunicação

2.831.966,73

5.649.986,00

2.671.538,23

TOTAL

29.171.437,12

50.428.698,00

33.500.243,63

97,94%
72,61%
47,28%
63,43%

Fonte: Relatório Zeus – Relatório Relsim 9

Tabela 04 – Execução Orçamentária dos Programas Executados pelo SESCOOP/SP – 2013/2014
Programas

2013

2014 R$ (1,00)

R$ (1,00)
1 - Atuação Finalística
Programa 5100- Cultura da
Cooperação (a)

Previsto

% Exec.
Realizado

32.419.517,00

20.912.030,63

3.765.789,76

6.968.192,00

3.692.559,89

14.046.024,13

23.439.768,00

15.919.079,81

519.727,73

2.011.557,00

1.300.390,93

10.839.895,50

18.009.181,00

12.588.213,00

18.331.541,62

64,50%

52,99%

Programa 5200Profissionalização e
Sustentabilidade (b)
Programa 5300 - Qualidade de
Vida (c)
2 - Gestão do Sistema –
Atividade Meio

67,92%

64,65%

69,90%

Programa 0106 - Gestão da
Política de Trabalho e Emprego
(d)
Programa 5400 - Administração
e Apoio (e)

2.678.996,43

3.756.847,00

3.673.057,59

2.831.966,73

5.649.986,00

2.671.538,23

97,77%

47,28%
30

Programa 0750 - Apoio
Administrativo (f)

4.818.027,92

7.958.942,00

5.676.763,66

0

0

0

Programa 0773 - Gestão da
Política de Execução
Financeira, contábil e de
Controle (h)

510.904,42

643.406,00

566.853,52

TOTAL

29.171.437,12

50.428.698,00

33.500.243,63

Programa 0100 - Assistência ao
Trabalhador (g)

71,33%
0

88,10%

66,43%

Fonte: Relatório Zeus – Relatório SEPLAN Anexo II

2.4. EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DOS PROJETOS E ATIVIDADES EXECUTADOS
EM 2014, POR PROGRAMA E AÇÃO
Neste capítulo relacionamos todas as ações do SESCOOP/SP, sejam elas administrativas,
programas ou projetos. Elas estão dispostas de acordo com a função-programa do modelo nacional com
seus resultados físicos e financeiro auferidos e seus percentuais de execução. E também apresentamos um
breve histórico, elaborados pelos gestores, em relação aos fatos relevantes:
2.4.1 - 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 disseminação da doutrina
Projeto/Atividade - A União Faz a Vida
Tabela 05 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade - A União Faz a Vida
Valor/Quant.
Financeira
Física

Unidade de
Medida

Previsto

Realizado

% de realização

R$ 1,00

63.145,00

28.169,92

44,61%

1.871

1.331

71,14%

-

04

-

Atendimento
Pessoas
Cooperativas
Atendidas

Fonte: Planejamento e Orçamento – Relsim 9/Controle Geral

Durante o ano as ações foram desenvolvidas de forma descentralizada, portanto, o SESCOOP/SP
participou desenvolvendo as oficinas conforme demanda solicitada pelo SICREDI por meio do Sistema.
Por essa razão a diminuição nos atendimentos a pessoas de 2013 para 2014, já que no ano anterior os
atendimentos eram centralizados o que ampliava a possibilidade de ação.
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Além disso, as ações têm outras especificidades. Os instrutores para poderem ministrar as ações
do Programa precisam ser habilitados pelo SICREDI, o que reduz ainda mais o alcance das atividades,
devido o número reduzido de instrutores habilitados e credenciados no edital do SESCOOP/SP.
Os documentos utilizados de comprovação dos atendimentos foram: e-mails de atendimentos à
distância, listas de presença, declarações de presença, fotos e avaliações.
Projeto/Atividade - Cooperjovem
Tabela 06 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade – Cooperjovem
Valor/Quant.
Financeira
Física

Unidade de
Medida

Previsto

Realizado

% de realização

R$ 1,00

338.103,00

202.373,25

59,86%

21.746

13.414

61,68%

28
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-

Atendimento
Pessoas
Cooperativas
Atendidas

Fonte: Planejamento e Orçamento – Relsim 9/Controle Geral

Foi planejado inicialmente para 2014: 21.746 atendimentos a pessoas, 583 atendimentos a
cooperativas e 568 ações. No entanto, os números realizados foram diferentes: apesar de ter realizado o
dobro do número de ações, o número de pessoas atendidas foi menor do que o previsto.
Isso porque não foi feita a estimativa levando em consideração os ciclos característicos do Programa
Cooperjovem (1ºano - Formação Básica, 2ºano - Formação Continuada, 3º - Sustentabilidade). Portanto,
tendo como base o ano-referência 2010, a meta física foi superada com o atendimento de 13.414 pessoas.
Estava previsto o Encontro Estadual do Cooperjovem. O evento foi cancelado devido à necessidade de
adequação no processo licitatório, instrumento este utilizado para as contratações específicas para os
eventos previstos.
Era esperada a realização do Programa Cooperjovem em 15 municípios, com 19 novas turmas. No
entanto, vários fatores contribuíram para a não realização do esperado:
• A mudança da equipe de trabalho do Programa interrompendo contatos iniciados e inviabilizando,
em parte, negociações em andamento;
• A contratação de novos instrutores se deu em meados de março, possibilitando o treinamento na
nova metodologia até o final do mesmo mês. As aulas só iniciaram em abril;
• A nova metodologia apresentada pelo SESCOOP NACIONAL possui 10 módulos, que devem ser
encaixados no ano letivo;
• As mudanças na gestão de educação dos diferentes municípios foram impeditivas para a conclusão
da implantação do Programa;
• Pela mesma razão, as ações de sensibilização não foram realizadas e as negociações para formação
das turmas e início das aulas começaram em fevereiro de 2014;
• Não houve a realização do Encontro Estadual por conta de não haver licitação para realização do
mesmo. Adotamos como estratégia alternativa a realização de pequenos encontros regionais,
implicando em menores custos.
• A Secretaria de Educação de Franca interrompeu a execução do Programa naquela cidade,
reduzindo significativamente os resultados alcançados.
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Dessa forma, uma das metas almejadas para 2015 é realizar a sensibilização dos professores,
garantindo a adesão ao Programa COOPERJOVEM e a continuidade do mesmo.
Projeto/Atividade - Coopero Por Um Mundo Melhor
Tabela 07 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade - Coopero por um mundo melhor
Valor/Quant.
Financeira
Física

Unidade de
Medida

Previsto

Realizado

% de realização

R$ 1,00

147.661,00

146.033,07

98,90%

4.000

4.249

106,23%

Atendimento
Pessoas

Fonte: Planejamento e Orçamento – Relsim 9/Controle Geral

O projeto Coopero Por Um Mundo Melhor de 2014 previa a realização de 02 eventos de grande
porte. Porém devido à necessidade de adequação no processo licitatório de eventos, instrumento esse
utilizado para contratações específicas, realizamos 2 eventos, mas de pequeno porte com as contratações
de intervenções artísticas e shows, que foram realizadas através de edital específico. Sendo o primeiro em
25/01 em Araçatuba, com Show do cantor Renato Teixeira, e em 08/06, na cidade de Ourinhos, com a
contratação de intervenções artísticas e Show do Grupo Fundo de Quintal.
Projeto/Atividade - Mosaico Teatral
Tabela 08 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade- Mosaico Teatral
Valor/Quant.
Financeira
Física

Unidade de
Medida

Previsto

Realizado

% de realização

R$ 1,00

695.571,00

273.133,92

39,27%

Atendimento
Pessoas

20.697

12.066

58,30%

213

291

136,62%

Cooperativas
Atendidas

Fonte: Planejamento e Orçamento – Relsim 9/Controle Geral

Em 2014, o Programa Mosaico Teatral atendeu 24 municípios que somaram 12.066 pessoas
atendidas diretamente, com 120 ações e 291 cooperativas envolvidas, beneficiando 21 entidades
assistenciais. Além deste número de atendimento, tivemos também como resultados:
Equipe: equipe coesa praticando a intercooperação; autonomia da equipe no desenvolvimento das
ações; realização do evento; disposição para a manutenção do programa na cidade e/ou realização de
ações autônomas (plano de sustentabilidade).
Cooperativas: comprometimento com a continuidade do programa e/ou realização de ações
autônomas.
Cidades: fidelização de parceiros do poder público e de empresas privadas da região; conquista de
novas parcerias.
SESCOOP/SP: Visibilidade para a imagem da instituição, fortalecimento do vínculo com as
cooperativas, oferecimento de produtos de qualidade favorecendo o Marketing Cultural e a
Responsabilidade Social nas cidades onde o programa atua.
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As distorções físicas a menor entre os números previstos para ações (192) e o realizado (120) bem
como o número de pessoas previsto (20.697) x público alcançado (12.066), referem-se às ações não
realizadas devido aos problemas com a não existência de AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de
Bombeiros) e Alvará de Funcionamento dos equipamentos culturais do Estado, que necessitamos para
atendimento à Lei. Vale lembrar que em 2014, 30 cidades atendidas em 2013 não puderam contar com as
ações do Mosaico Teatral por falta desta documentação, o que inviabilizou nossa previsão orçamentária
inicial. Porém, o número de cooperativas atendidas superou nossas expectativas (213 previstas e 291
atendidas) devido às articulações realizadas nos 24 municípios atendidos pelo programa. Outro item a ser
considerado foram os eventos cancelados devido à necessidade de adequação no processo licitatório de
eventos, instrumento este utilizado para as contratações específicas para os eventos previstos, e desta
forma não foi possível a realização do evento institucional Coopero por um mundo melhor, que se utiliza
de algumas ações do programa, o que nos fez ficar com uma realização orçamentária (R$ 273.104,97)
menor da inicialmente prevista (R$ 695.571,00).
Projeto/Atividade - Mosaico na Estrada
Tabela 09 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade - Mosaico na Estrada
Valor/Quant.
Financeira
Física

Unidade de
Medida

Previsto

Realizado

% de realização

R$ 1,00

516.475,00

484.061,12

93,72%

30.099

144.829

481,18%

76

140

184,21%

Atendimento
Pessoas
Cooperativas
Atendidas

Fonte: Planejamento e Orçamento – Relsim 9/Controle Geral

As distorções físicas a menor entre os números previstos para ações (120) e o realizado (119)
referem-se às apresentações que não puderam ser realizadas devido aos problemas com a não existência
de AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros) e Alvará de Funcionamento dos equipamentos
culturais do Estado, que necessitamos para atendimento a Lei. Porém, o número de cooperativas atendidas
superou nossas expectativas (76 previstas e 140 atendidas) devido às articulações realizadas nos
municípios atendidos pelo projeto. Um fator relevante foi o número de atendimento a pessoas ter sido
superior ao inicialmente previsto. Tal fato se deveu à estratégia alternativa de realizar parceria com
grandes eventos e focar ações em escolas com foco na cultura da cooperação. Tal estratégia se mostrou
viável e proporcionou grande crescimento do público atendido, tendo sido reconsiderada para 2015. É
preciso considerar que devido à necessidade de adequação no processo licitatório de eventos, instrumento
este, utilizado para as contratações específicas para os eventos previstos, alguns eventos foram cancelados
e por isto também não foi possível à impressão de material gráfico pedagógico que seria distribuído em
nossas intervenções artísticas nos grandes eventos que participamos e no evento institucional “Coopero
Por Um Mundo Melhor” em Araçatuba e Ourinhos, o que nos fez ficar com uma realização orçamentária
(R$ 484.061,12) menor da inicialmente prevista (R$ 516.475,00).
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Projeto/Atividade - Programa de Orientação Cooperativista - POC
Tabela 10 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade - Programa de Orientação
Cooperativista - POC
Valor/Quant.
Financeira
Física

Unidade de
Medida

Previsto

Realizado

% de realização

R$ 1,00

49.922,00

16.482,05

33,02%

Atendimento a
pessoas

400

777

194,25%

Fonte: Planejamento e Orçamento – Relsim 9/Controle Geral

No ano de 2014, o Programa Orientação Cooperativista - POC, superou a previsão em números de
ações e pessoas atendidas, mas não utilizou o orçamento previsto. O fato ocorreu pela transitoriedade dos
consultores que compõem o quadro da Constituição e Registro, diminuindo o atendimento das demandas
de longa distancia. A maior parte dos grupos que participaram do programa realizou apenas a palestra de
sensibilização, ministrada pelos consultores, sendo assim, não havendo a contratação de instrutoria para a
oficina de Plano de Negócios, que compõem a conta orçamentária de Serviços Especializados, com
orçamento de R$ 27.200,00, que representa 81% da sobra do orçamento.
Parte das despesas com combustível, hospedagem e passagens das viagens realizadas pelos
consultores, foram contempladas no centro de custo da Constituição e Registro pelas atividades serem
correlatas, sem ter a possibilidade de discernir as despesas.
Projeto/Atividade - Manutenção do Funcionamento – Promoção Social
Tabela 11 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade - Manutenção do Funcionamento –
Promoção Social
Valor/Quant.
Financeira
Física

Unidade de
Medida

Previsto

Realizado

% de realização

R$ 1,00

5.157.315,00

2.542.306,56

49,30%

-

-

-

-

Fonte: Planejamento e Orçamento – Relsim 9/Controle Geral

Esta atividade refere-se ao centro de custos onde contempla as despesas de folha de pagamento,
encargos e benefícios dos colaboradores da área de Promoção Social, além de despesas com a
infraestrutura da área. Em 2014 a variação entre previsto e realizado se deu pelo fato da previsão
orçamentária para reforma do edifício estar rateada pelas 5 áreas (Administrativo, Formação Profissional,
Promoção Social, Monitoramento e Marketing) e não haver realização, sendo reprogramada para 2015.
2.4 2- 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
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Projeto/Atividade - Biblioteca
Tabela 12 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade - Biblioteca
Valor/Quant.
Financeira
Física

Unidade de
Medida

Previsto

Realizado

% de realização

R$ 1,00

63.131,00

61.895,69

98,04%

0

0

0

Atendimento
Cooperativas

Fonte: Planejamento e Orçamento – Relsim 9/Controle Geral

O projeto acima está vinculado ao objetivo estratégico 02, cujo indicador estratégico são
cooperativas, porém sua medição foi com base no público, tendo uma previsão de 2.360 pessoas e
realização de 3.206.
A Biblioteca tem fomentado ao público o acesso à informação, através da disponibilização de
periódicos, revistas, livros e acesso à Internet.
Projeto/Atividade - Pós - Graduação
Tabela 13 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade - Pós - Graduação
Valor/Quant.
Financeira

Unidade de
Medida

Previsto

Realizado

% de realização

R$ 1,00

517.130,00

282.182,47

54,57%

86

49

56,98%

86

49

56,98%

Atendimento
Física

Cooperativas
Cooperativas
Atendidas

Fonte: Planejamento e Orçamento – Relsim 9/Controle Geral

O SESCOOP/SP busca fomentar a participação de colaboradores e cooperados das cooperativas
paulistas em programas de pós-graduação lato sensu. Esses cursos são realizados em parceria com
instituições renomadas de ensino superior. Os conteúdos são especialmente elaborados em conjunto com
o SESCOOP/SP, tendo como premissa a previsão de disciplinas que abordem a doutrina cooperativista.
Os cursos ofertados possuem carga horária mínima de 360 horas, a qual pode ser distribuída em mais de
um exercício orçamentário e consequentemente há de ser considerado o seu impacto na previsão de
futuros orçamentos.
A realização das demandas está sujeita ao processo de construção do conteúdo, a negociação da
relação comercial junto as entidades de ensino e, sobretudo agenda das cooperativas, fatores esses que
podem atrasar e impactar na execução orçamentária.
A concepção e execução do projeto são acompanhadas por pedagogo, profissional do
Departamento de Formação Profissional. A comprovação das ações é efetuada por meio documental:
relatórios de frequência e aproveitamento dos alunos, cópias do material didático utilizado, e em alguns
casos, fotos das aulas presenciais.
Como benefícios gerados pelo projeto são destacados: a ampliação das competências
profissionais de cooperados e colaboradores, cursos com enfoque nas necessidades das cooperativas,
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desenvolvimento de parcerias com instituições de ensino renomadas e produção de conhecimento sobre o
cooperativismo.
Projeto/Atividade - Manutenção do Funcionamento – Formação Profissional
Tabela 14 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade - Manutenção do Funcionamento –
Formação Profissional
Valor/Quant.
Financeira
Física

Unidade de
Medida

Previsto

Realizado

% de realização

R$ 1,00

5.140.392,00

2.687.990,10

52,29%

-

-

-

-

Fonte: Planejamento e Orçamento – Relsim 9/Controle Geral

Esta atividade refere-se ao centro de custos onde contempla as despesas de folha de pagamento,
encargos e benefícios dos colaboradores da área de Formação Profissional, além de despesas com a
infraestrutura da área. Em 2014 a variação entre previsto e realizado se deu pelo fato da previsão
orçamentária para reforma do edifício estar rateada pelas 5 áreas (Administrativo, Formação Profissional,
Promoção Social, Monitoramento e Marketing) e não haver realização, sendo reprogramada para 2015.
Ação 5202: Contribuir para viabilizar soluções para as principais demandas das cooperativas na
formação profissional
Projeto/Atividade - Cursos Livres
Tabela 15 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade - Cursos Livres
Valor/Quant.
Financeira
Física

Unidade de
Medida

Previsto

Realizado

% de realização

R$ 1,00

1.311.061,00

1.192.185,65

90,93%

Atendimento
Cooperativas

184

554

301,09%

Cooperativas

184

229

124,46%

Atendidas
Fonte: Planejamento e Orçamento – Relsim 9/Controle Geral

Diante da evolução e necessidades empresariais, no que tange a formação profissional, o
SESCOOP/SP oferece ao seu público específico – cooperados e empregados de cooperativas – cursos,
palestras, encontros e fóruns técnicos que abrangem temas pontuais e relacionados ao dia a dia das
cooperativas. A agenda das ações é disponibilizada mensalmente no sitio eletrônico da entidade e
proporciona a sua inscrição em diversas localidades no Estado de São Paulo.
Foi observado, no exercício de 2014, maior adesão do público às ações ofertadas pelo
SESCOOP/SP, em formação profissional, resultado de novas parcerias realizadas com entidades de
ensino técnico e instrutorias, em destaque o SENAI, oportunizando o incremento de novos temas nos
cursos desenvolvidos.
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Projeto/Atividade - Cursos In Company
Tabela 16 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade - Cursos In Company
Valor/Quant.
Financeira
Física

Unidade de
Medida

Previsto

Realizado

% de realização

R$ 1,00

3.728.262,00

2.813.824,90

75,47%

590

401

67,97%

120

95

79,17%

Atendimento
Cooperativas
Cooperativas
Atendidas

Fonte: Planejamento e Orçamento – Relsim 9/Controle Geral

O projeto “Cursos In Company” tem como proposta a customização das ações de formação
profissional às necessidades especificas dos negócios das cooperativas. Anualmente as cooperativas
encaminham seu planejamento de capacitação de suas equipes, de modo que o SESCOOP/SP possa
elaborar seu orçamento e se preparar para o atendimento das demandas.
Em 2014, o SESCOOP/SP recebeu 120 planejamentos de ações de formação profissional, todavia,
ocorreu á desistência de 12 cooperativas e outras 13 cooperativas não deram seguimento ao seu
planejamento, o que comprometeu a execução dos valores e quantitativos orçados.
Foram capacitados 21.972 participantes nas 803 ações desenvolvidas no ano de 2014, gerando a
média aproximada de 28 participantes por ação, índice superior ao quantitativo de 20 participantes
exigido para a formação de cada ação.
Os analistas de formação profissional, com formação pedagógica, psicologia e educação
corporativa, orientam e acompanham as cooperativas na concepção e realização de seus planejamentos.
Como benefícios gerados pelo projeto são destacados: alinhamento do conteúdo, metodologia e
dinâmicas do treinamento junto ao instrutor, data e carga horária diária de treinamento programada de
acordo com a agenda da equipe, realização do treinamento no local da cooperativa.
Projeto/Atividade - Especificidades dos Ramos
Tabela 17 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade - Especificidades dos Ramos
Valor/Quant.
Financeira
Física

Unidade de
Medida

Previsto

Realizado

R$ 1,00

1.182.958,00

1.182.953,13

140

341

80

60

Atendimento
Cooperativas

% de realização
100%
243,57%

Cooperativas
Atendidas

75%

Fonte: Planejamento e Orçamento – Relsim 9/Controle Geral

O projeto tem por objeto a realização de ações de formação profissional, no formato de programa
de educação continuada, cursos, palestras, oficinas e workshops, em regime de mútua cooperação, que
contemplem cooperados, dirigentes, colaboradores da FESP – Federação Estadual das Cooperativas
Médicas - e das cooperativas singulares e intrafederativas por ela atendidas, devidamente registradas e
regulares na OCESP e no SESCOOP/SP.
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O modelo de execução adotado dá-se pelo instrumento jurídico denominado convênio,
observando instrumento normativo próprio que confere isonomia e transparência na aplicação do recurso
financeiro da entidade. Importante destacar que o modelo operacional do projeto permite desenvolver
ações com enfoque nas necessidades específicas do negócio do grupo atendido com resultados na
melhoria da sua gestão.
Projeto/Atividade - Programa Aprendiz Cooperativo
Tabela 18 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade - Programa Aprendiz Cooperativo
Valor/Quant.
Financeira
Física

Unidade de
Medida

Previsto

Realizado

% de realização

R$ 1,00

1.139.137,00

1.126.139,03

98,86%

Atendimento

61

61

100%

61

61

100%

Cooperativas
Cooperativas
Atendidas

Fonte: Planejamento e Orçamento – Relsim 9/Controle Geral

O programa tem como objetivo inserir profissionalmente, formar e acompanhar o
desenvolvimento integral de jovens aprendizes nas cooperativas do Estado de São Paulo, atendendo aos
princípios da cooperação e da legislação brasileira.
O número de jovens matriculados no programa cresceu de 449, no ano de 2013, para 1.357 em
2014. O número de cooperativas atendidas, também cresceu de 42 em 2013, para 61 em 2014.
Como benefícios gerados pelo projeto são destacados: a qualificação especifica do jovem para o
ingresso e permanecia nos empreendimentos cooperativistas, a difusão de ideias, valores e atitudes do
cooperativismo.
Ação 5203: Promover a adoção de boas práticas de governança e gestão nas cooperativas
Projeto/Atividade - Encontro do Ramo Consumo
Tabela 19 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade - Encontro do Ramo Consumo
Valor/Quant.
Financeira
Física

Unidade de
Medida

Previsto

Realizado

% de realização

R$ 1,00

6.491,00

0

0%

Cooperativas

0

0

0%

Fonte: Planejamento e Orçamento – Relsim 9/Controle Geral

O projeto não foi realizado devido a necessidade de adequação no processo licitatório de eventos,
instrumento esse utilizado para as contratações específicas para os eventos previstos.
Projeto/Atividade - Encontro de Contadores
Tabela 20 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade - Encontro de Contadores
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Valor/Quant.
Financeira

Unidade de
Medida

Previsto

Realizado

% de realização

R$ 1,00

69.367,00

32.569,79

46,95%

50

81

162%

50

81

162%

Atendimento
Física

Cooperativas
Cooperativas
Atendidas

Fonte: Planejamento e Orçamento – Relsim 9/Controle Geral

O número de cooperativas atendidas foi maior que o previsto, devido à reformulação do projeto,
sendo que antes o evento seria realizado em 2 regiões (São Paulo – Capital e Ribeirão Preto), e para
melhor atender às cooperativas foi realizado nas 4 regiões do Estado de São Paulo (Marília, Campinas,
Ribeirão Preto e São Paulo - Capital).
O valor realizado foi menor que o previsto, devido à uma reorientação gerencial de que a
execução seria feita pela área de Formação Profissional devido a tipologia do evento, sem que os recursos
anteriormente previstos fossem transferidos para essa área, o que contribuiu para a sobra orçamentária.
Entretanto, tivemos a despesa referente ao Estudo de Padronização Contábil das Cooperativas
Agropecuárias do Estado de São Paulo, estudo este resultado dos Encontros/Monitorias realizadas
anteriormente com as Cooperativas participantes do Grupo RDI I e RDI II, sendo concretizado somente
no mês de Março/14, e entregue as Cooperativas do Ramo Agropecuário que participaram dos Encontros
Regionais, apropriadas nesse Projeto.
Projeto/Atividade - Eventos Agropecuário
Tabela 21 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade -Eventos Agropecuário
Valor/Quant.
Financeira

Unidade de
Medida

Previsto

Realizado

% de realização

R$ 1,00

427.058,00

394.755,99

92,44%

51

35

68,63%

51

35

68,63%

Atendimento
Física

Cooperativas
Cooperativas
Atendidas

Fonte: Planejamento e Orçamento – Relsim 9/Controle Geral

A diferença entre o previsto e o executado deveu-se ao cancelamento do Workshop das
Cooperativas Agropecuárias pela a necessidade de adequação no processo licitatório de eventos,
instrumento esse utilizado para as contratações específicas para os eventos dessa natureza. Em virtude do
cancelamento do workshop, também não ocorreram às visitas e nem o contato com as cooperativas, que
tinha por objetivo a divulgação do evento e prospecção dos cooperados.
Projeto/Atividade - Eventos Crédito
Tabela 22 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade - Eventos Crédito
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Valor/Quant.
Financeira
Física

Unidade de
Medida

Previsto

Realizado

% de realização

R$ 1,00

25.860,00

34,50

0,13%

Cooperativas

45

0

0%

Fonte: Planejamento e Orçamento – Relsim 9/Controle Geral

A não realização do IV Encontro de Presidentes de Cooperativas de Crédito do Estado, previsto
para ocorrer na sequencia da Missão, foi devido a necessidade de adequação no processo licitatório de
eventos.
Projeto/Atividade - Encontro das Cooperativas do Ramo Educacional do Estado de São Paulo
Tabela 23 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade - Encontro das Cooperativas do Ramo
Educacional do Estado de São Paulo
Valor/Quant.
Financeira
Física

Unidade de
Medida

Previsto

Realizado

% de realização

R$ 1,00

61.178,00

0,00

0%

Cooperativas

45

0

0%

Fonte: Planejamento e Orçamento – Relsim 9/Controle Geral

O projeto foi postergado para 2015 por decisão gerencial.
Projeto/Atividade - Eventos Jurídicos
Tabela 24 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade - Eventos Jurídicos
Valor/Quant.
Financeira

Unidade de
Medida

Previsto

Realizado

% de realização

R$ 1,00

175.696,00

108.823,77

61,94%

115

59

51,30%

115

59

51,30%

Atendimento
Física

Cooperativas
Cooperativas
Atendidas

Fonte: Planejamento e Orçamento – Relsim 9/Controle Geral

MAIO – XIII Fórum de Aspectos Legais do Cooperativismo (Ênfase no Ramo Transporte) - Em
decorrência de um evento realizado na mesma data por outra entidade, também voltado para o Ramo
Transporte, não foi possível alcançar o número de participantes e cooperativas previsto, apesar dos
esforços de mobilização empreendidos pelo SESCOOP/SP, como email marketing, ligações telefônicas,
dentre outras. Foram compartilhadas boas práticas junto às cooperativas participantes através da
apresentação de cases de cooperativas como a Coopertransc e Transcooper.
JULHO – Seminário Lei 12.690/2012 - O Seminário sobre a Lei das Cooperativas de Trabalho
estava previsto para realização em julho, no entanto não houve a regulamentação da Lei, ficando assim
41

inviável a realização do evento. Cumpri-nos ressaltar que a regulamentação da lei, independe da vontade
do SESCOOP/SP.
NOVEMBRO – VI Fórum Internacional de Aspectos Legais do Cooperativismo – Como critério
para previsão das metas físicas foi utilizada a base histórica dos fóruns internacionais realizados. No
entanto, mesmo diante dos esforços para divulgação do evento, foram efetivadas apenas 30 inscrições,
levando em consideração o regulamento para participação no evento. Ressaltamos ainda que, após a
confirmação da participação e efetivação das inscrições, houve a desistência de 05 participantes, motivo
pelo qual consta como realizado a participação de 25 pessoas.
A previsão orçamentária não foi atingida, em decorrência da não realização do "Seminário Lei
12.690/2012", uma vez que, para realização do evento necessário se faz a regulamentação desta lei. Desta
forma, tivemos uma sobra no orçamento de R$ 66.872,23.
Projeto/Atividade - Eventos Ramo Saúde
Tabela 25 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade - Eventos Ramo Saúde
Valor/Quant.
Financeira

Unidade de
Medida

Previsto

Realizado

% de realização

R$ 1,00

304.353,00

208.047,78

68,36%

48

7

14,58%

5

4

80%

Atendimento
Física

Cooperativas
Cooperativas
Atendidas

Fonte: Planejamento e Orçamento – Relsim 9/Controle Geral

A diferença observada na execução financeira deveu-se aos seguintes motivos:
• Encontro Medicina Preventiva e o Congresso de Atenção à Saúde: esses eventos que estavam
previstos para serem executados separadamente, (CNU e Unimed do Brasil) e com previsão
orçamentária para cada ação. Porém, por decisão das cooperativas, o evento foi realizado
conjuntamente somente pela Unimed do Brasil, sendo utilizado somente o valor para uma ação.
• No caso do evento SUESP, foi realizada somente a locação de espaço diretamente com a FESP,
não sendo realizada a customização do estande conforme previsto, devido a necessidade de
adequação no processo licitatório de eventos, instrumento esse utilizado para as contratações
específicas para os eventos previstos.
• Quanto ao evento Encontro Estadual Uniodonto, apesar do projeto ter sido aprovado, não foi
possível viabilizar a participação do SESCOOP/SP devido a pendências em documentos
obrigatórios por parte da cooperativa. Isso também impactou na Meta Física, pois havia a previsão
de atender 40 cooperativas.

Projeto/Atividade - Intercâmbio Técnico Internacional Franco-Ítalo-Brasileiro do Cooperativismo
Paulista de Crédito
Tabela 26 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade - Intercâmbio Técnico Internacional
Franco-Ítalo-Brasileiro do Cooperativismo Paulista de Crédito
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Valor/Quant.
Financeira

Unidade de
Medida

Previsto

Realizado

% de realização

R$ 1,00

651.250,00

481.630,00

73,95%

22

18

81,82%

22

18

81,82%

Atendimento
Física

Cooperativas
Cooperativas
atendidas

Fonte: Planejamento e Orçamento – Relsim 9/Controle Geral

O projeto em tela teve como objetivo conhecer as soluções estratégicas e iniciativas de negócios
dos bancos cooperativos e instituições financeiras cooperativas europeias, especialmente da França e da
Itália, visando a subsidiar processos de aprimoramento estratégico do cooperativismo de crédito paulista.
Foco específico no Fundo Garantidor, Modelos de Gestão, Compartilhamento de produtos e serviços e
demais boas práticas que visem o desenvolvimento do empreendimento cooperativo de crédito.
O cooperativismo de crédito europeu foi escolhido para ser vivenciado pelos dirigentes do
cooperativismo de crédito brasileiro, devido a representatividade no Sistema Financeiro Europeu nos
respectivos países, na França representando 70% e na Itália 27%. Em comparação ao cooperativismo de
crédito brasileiro, há importantes similaridades, bem como consideráveis diferenças e que foram
conhecidas e exploradas na etapa internacional do Intercâmbio.
Durante o intercâmbio houve debates e visitas a renomadas instituições financeiras na Itália e
França, como: Federcasse, ICCREA, Banco Popular, Bancos Cooperativos, Banco Central da Itália, BCC
de Pergola e ABI, CoopFR, Federação Nacional Credite Agricole, Confederação Credit Mutuel, Credit
Cooperatif e Banco Cooperativo BPCE.
A realização do Intercâmbio proporcionou aos participantes a oportunidade de conhecer novos
conceitos e práticas bem sucedidas do cooperativismo de crédito europeu, de modo a dar sustentação a
debates cujo objetivo é de fortalecer o cooperativismo de crédito paulista em busca dos 10% de
participação no Sistema Financeiro Nacional.
Entretanto, a diferença entre o previsto x realizado deve-se a desistência de 4 participantes
Projeto/Atividade-Intercâmbio Saúde
Tabela 27 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade – Intercâmbio Saúde
Valor/Quant.
Financeira

Unidade de
Medida

Previsto

Realizado

% de realização

R$ 1,00

923.075,00

880.185,47

95,35%

226

186

82,30%

46

42

91,30%

Atendimento
Física

Cooperativas
Cooperativas
Atendidas

Fonte: Planejamento e Orçamento – Relsim 9/Controle Geral

Este projeto é composto por 02 ações, sendo uma o Intercâmbio Técnico das Cooperativas
Operadoras de Planos de Saúde e a outra Ciência da Melhoria na Prática. Na ação Intercâmbio Técnico
superamos a meta em 12,50%, ou seja, a previsão era atender 16 cooperativas e atendemos 18.
A participação de lideranças do cooperativismo médico em intercâmbios internacionais
proporciona a visão de que é possível mudar o sistema de saúde que se pratica atualmente, além de criar o
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desejo de mudança e a busca de novas ideias. É uma excelente oportunidade para ampliar conhecimentos,
fazer network, conhecer os resultados de quem já pratica uma saúde baseada nos princípios da qualidade
assistencial, segurança do paciente e atenção primária e já passou pela fase que as cooperativas estão
passando.Na ação Ciência da Melhoria em Ação, atingimos uma participação das cooperativas de 80%
nas ações previstas, ou seja, foi previsto beneficiar 90 pessoas, 30 cooperativas e 30 projetos sendo
realizados 84 pessoas, 24 cooperativas e 27 projetos. A diferença entre cooperativas e projetos acontece
em função da Unimed do Brasil ter participado com 03 equipes, 01 Unimed passou por troca de diretoria
e demitiu as pessoas que estavam inscritas. Contudo sabemos que para desenvolver os projetos as
cooperativas tinham uma equipe interna para implementação dos projetos que estava tendo acesso à
metodologia na cooperativa. Ressaltamos ainda que participaram destes projetos cooperativas com sede
em outros estados, o que torna uma amplitude nacional. Estes projetos já estã apresentando resultados
importantes para o Sistema Cooperativo de Saúde.
A execução financeira foi de 95,35% do orçamento previsto e a execução física em atendimentos
às cooperativas em 82,30% e de cooperativas atendidas 91,30% do previsto.
Projeto/Atividade-Programa de Acompanhamento da Gestão Cooperativista I
Tabela 28 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade - Programa de Acompanhamento da
Gestão Cooperativista
Valor/Quant.
Financeira

Unidade de
Medida

Previsto

Realizado

% de realização

R$ 1,00

10.895,00

4.494,22

41,25%

130

138

106,15%

130

138

106,15%

Atendimento
Física

Cooperativas
Cooperativas
Atendidas

Fonte: Planejamento e Orçamento – Relsim 9/Controle Geral

O orçamento previsto no Programa de Acompanhamento da Gestão Cooperativista I (PAGC),
não foi realizado por completo, mesmo atendendo ao número de cooperativas previstas. Isso sucedeu por
ter realizado as verificações técnicas nas cooperativas próximas ao SESCOOP/SP, reduzindo o as
despesas com hospedagem e deslocamento dos consultores. Estas despesas que contabilizam a sobra de
2.353,87 e 2.674,93 respectivamente. Parte das despesas foi contemplada no centro de custo da
Constituição e Registro, pelas atividades estarem integradas.
Outros motivos pelo não cumprimento do orçamento, foi à revogação da Deliberação 12 da
JUCESP, que determinava que as cooperativas devem apresentar a comprovação do registro na OCESP
para o arquivamento dos seus atos societários, assim como a revogação do inciso I, do § 2º, do artigo
1º da Lei Municipal 15.944/2013, que obrigavam o registro das cooperativas na OCESP para participar
das licitações do Município de São Paulo. Desta forma, as verificações técnicas para cooperativas em
processo de registro bem como as análises dos documentos e visitas técnicas para manutenção da
regularidade do registro ficaram prejudicadas, com isso, acarretando a diminuição da demanda.
Em 2014, o Programa de Acompanhamento da Gestão Cooperativista I (PAGC), previu em
atender 130 cooperativas, contudo, o programa atendeu 138 cooperativas superando a meta prevista,
sendo que, 17 cooperativas obtiveram o registro junto a OCESP.
Através das verificações técnicas e analise documental, foi realizada a manutenção das
cooperativas e promovendo as boas praticas de gestão e governança cooperativa.
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Projeto/Atividade - Programa de Desenvolvimento da Gestão das Cooperativas
Tabela 29 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade- Programa de Desenvolvimento da
Gestão das Cooperativas
Valor/Quant.
Financeira

Unidade de
Medida

Previsto

Realizado

% de realização

R$ 1,00

10.000,00

83,00

0,83%

157

152

96,82%

106

73

68,87%

Atendimento
Física

Cooperativas
Cooperativas
Atendidas

Fonte: Planejamento e Orçamento – Relsim 9/Controle Geral

O critério de cooperativas monitoradas leva em conta o total de cooperativas que aderiram ao
Programa, considerando as que aderiram 2013 e 2014. Apesar dos esforços empreendidos, tivemos ao
longo dos dois ciclos, 73 cooperativas monitoradas.
Quanto ao atendimento as cooperativas, previmos 157 atendimentos, porém durante o ano
realizamos 152. Entre as ações, realizamos um Workshop para as cooperativas que aderiram o Programa
em 2013 com a participação de 14 cooperativas e visitas as cooperativas pelos consultores regionais para
apresentar ou orientar sobre o PDGC.
Em relação a diferença nos valores orçamentários, as despesas previstas (deslocamento,
hospedagem e alimentação), foram contabilizadas no centro de custo do Núcleo Regionais, haja vista que
nas visita técnicas foram tratados outros assuntos, além do PDGC.
Ação 5204: Monitorar desempenhos e resultados com foco na sustentabilidade das cooperativas
Projeto/Atividade - Manutenção do Funcionamento – Constituição e Registro
Tabela 30 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade - Manutenção do Funcionamento –
Constituição e Registro
Valor/Quant.
Financeira
Física

Unidade de
Medida

Previsto

Realizado

% de realização

R$ 1,00
-

31.199,00
-

18.453,18
-

59,15%
-

Fonte: Planejamento e Orçamento – Relsim 9/Controle Geral

O valor do orçamento previsto para a Constituição e Registro não foi utilizado inteiramente em
2014, tendo em vista que, ocorreu a rotatividade de funcionários na área, não realizando parte das visitas
às cooperativas em situação suspensa, que tem por objetivo o atendimento para sanar dúvidas e buscar
aproximação das mesmas junto ao Sistema OCESP, com isso não atendendo ao valor previsto para as
despesas com hospedagem e passagem, que expressam as sobras de R$ 4.761,67 e R$ 2.338,32
respectivamente.
Ademais, no ano de 2014 foi revogada a Deliberação 12, que exigia a comprovação do registro na
OCESP para o arquivamento dos documentos, assim como a revogação do inciso I, do § 2º, do artigo
1º da Lei Municipal 15.944/2013, que obrigava o registro das cooperativas na OCESP para participar das
licitações do Município de São Paulo, amainando a análise de documentos para a manutenção da
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regularidade do registro acarretando no orçamento do serviço e divulgação institucional e envio de
malotes e postais.
Ressaltando, que parte das despesas dos programas POC e PAGC com combustível e hospedagens
foi contemplada no centro de Custo da Constituição e Registro, deve-se este fato pelas atividades serem
correlatas.
Projeto/Atividade - Agente de Desenvolvimento Humano
Tabela 31 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade - Agente de Desenvolvimento Humano
Valor/Quant.
Financeira

Unidade de
Medida

Previsto

Realizado

% de realização

R$ 1,00

95.416,00

9.771,91

10,24%

150

308

205,33%

53

53

100%

Atendimento
Física

Cooperativas
Cooperativas
Atendidas

Fonte: Planejamento e Orçamento – Relsim 9/Controle Geral

O não cumprimento da meta Financeira deve-se a não realização das ações previstas para esse
Programa (Encontro Estadual e os Encontros Regionais), devido a necessidade de adequação no processo
licitatório de eventos, instrumento esse utilizado para as contratações específicas para os eventos
previstos. Quanto aos atendimentos de cooperativas, foram realizados treinamentos regionais pelos
consultores regionais, com objetivo de orientação referente ao Planejamento e Replanejamento Anual e
Visitas técnicas na sede das cooperativas com objetivo de apresentação dos produtos e serviços do
SESCOOP/SP e aproximação às cooperativas, justificando o número apresentado.
Projeto/Atividade - Cartilha do Código Florestal
Tabela 32 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade - Cartilha do Código Florestal
Valor/Quant.
Financeira
Física

Unidade de
Medida

Previsto

Realizado

% de realização

R$ 1,00
-

36.000,00
-

0
-

0%
-

Fonte: Planejamento e Orçamento – Relsim 9/Controle Geral

Havíamos acordado com a Secretaria do Meio Ambiente de São Paulo a disponibilização do
conteúdo da cartilha para que fizéssemos somente a impressão. Esta foi a razão de não constar do projeto
recursos para elaboração do conteúdo de orientação aos produtores. Infelizmente, entretanto, a SMA não
disponibilizou o conteúdo como fora combinado, impossibilitando a execução do projeto.
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Projeto/Atividade - Estudo da Cadeia Tributária e Fiscal Estadual do Leite Cooperativista de São
Paulo
Tabela 33 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade - Estudo da Cadeia Tributária e Fiscal
Estadual do Leite Cooperativista de São Paulo
Valor/Quant.
Financeira

Unidade de
Medida

Previsto

Realizado

% de realização

R$ 1,00

45.030,00

30.108,07

66,86%

06

06

100%

06

06

100%

Atendimento
Física

Cooperativas
Cooperativas
Atendidas

Fonte: Planejamento e Orçamento – Relsim 9/Controle Geral

Não houve utilização de todo o montante financeiro devido à mudança de estratégia quanto à
estrutura do workshop de encerramento do estudo.

Projeto/Atividade – Sistema de Acompanhamento Cooperativista - SAC
Tabela 34 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade - Sistema de Acompanhamento
Cooperativista - SAC
Valor/Quant.
Financeira

Unidade de
Medida

Previsto

Realizado

% de realização

R$ 1,00

35.000,00

8.150,29

23,29%

20

05

25%

20

05

25%

Atendimento
Física

Cooperativas
Cooperativas
Atendidas

Fonte: Planejamento e Orçamento – Relsim 9/Controle Geral

O cronograma previsto inicialmente teve que ser revisto, devido atraso na liberação do software
pelo SESCOOP Nacional, gerando como consequência a necessidade de reorganização da meta para 04
cooperativas piloto no segundo semestre, bem como a não realização da capacitação dos Agentes de
Desenvolvimento de Gestão – ADG.
Quanto ao intercâmbio previsto no Estado do Paraná, foi adiado para junho/2015 devido à
necessidade de adequação no processo licitatório de eventos, instrumento esse utilizado para as
contratações específicas, bem como o lançamento estadual do Programa, cuja apresentação estava
prevista para ocorrer no Workshop do Ramo Agropecuário e que não foi realizado pelos mesmos
motivos.
Projeto/Atividade - Acompanhamento de Gestão Ramo Agropecuário
Tabela 35 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade - Acompanhamento de Gestão Ramo
Agropecuário
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Valor/Quant.
Financeira
Física

Unidade de
Medida

Previsto

Realizado

% de realização

R$ 1,00

66.383,00
-

64.148,94
-

96,63%

-

-

Fonte: Planejamento e Orçamento – Relsim 9/Controle Geral

Não houve previsão de metas físicas pelo fato de Acompanhamento de Gestão de Ramo
Agropecuário, tratar de atividades rotineiras, reativas e de atendimentos pontuais às cooperativas, não
sendo adequado estimar previamente essa demanda.
Projeto/Atividade - Acompanhamento de Gestão Ramo Crédito
Tabela 36 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade - Acompanhamento de Gestão Ramo
Crédito
Valor/Quant.
Financeira
Física

Unidade de
Medida

Previsto

Realizado

% de realização

R$ 1,00

11.885,00
-

10.075,25
-

84,77%

-

-

Fonte: Planejamento e Orçamento – Relsim 9/Controle Geral

Não houve previsão de metas físicas pelo fato de Acompanhamento de Gestão de Ramo Crédito,
tratar de atividades rotineiras, reativas e de atendimentos pontuais às cooperativas, não sendo adequado
estimar previamente essa demanda.
Projeto/Atividade - Acompanhamento de Gestão Ramo Consumo
Tabela 37 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade - Acompanhamento de Gestão Ramo
Consumo
Valor/Quant.
Financeira
Física

Unidade de
Medida

Previsto

Realizado

% de realização

R$ 1,00

6.373,00
-

4.421,81
-

69,38%

-

-

Fonte: Planejamento e Orçamento – Relsim 9/Controle Geral

Não houve previsão de metas físicas pelo fato de Acompanhamento de Gestão de Ramo
Consumo, tratar de atividades rotineiras, reativas e de atendimentos pontuais às cooperativas, não sendo
adequado estimar previamente essa demanda.
Projeto/Atividade - Acompanhamento de Gestão Ramo Educação
Tabela 38 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade - Acompanhamento de Gestão Ramo
Educação
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Valor/Quant.
Financeira
Física

Unidade de
Medida

Previsto

Realizado

% de realização

R$ 1,00

6.744,00
-

3.953,78
-

58,63%

-

-

Fonte: Planejamento e Orçamento – Relsim 9/Controle Geral

As ações previstas para este ramo eram referentes a visitas às cooperativas para sensibilizar para o
Encontro das Cooperativas Educacionais e a participação em reuniões do Conselho Consultivo do Ramo
Educacional. O evento foi cancelado e neste sentido não ocorreram às visitas e participamos de uma
reunião do conselho consultivo.
Projeto/Atividade - Acompanhamento de Gestão Ramo Habitacional
Tabela 39 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade - Acompanhamento de Gestão Ramo
Habitacional
Valor/Quant.
Financeira
Física

Unidade de
Medida

Previsto

Realizado

% de realização

R$ 1,00

4.867,00
-

1.692,44
-

34,77%

-

-

Fonte: Planejamento e Orçamento – Relsim 9/Controle Geral

Estava previsto a participação nas reuniões do Conselho Consultivo do Ramo Habitacional e
demais ações que impactam o ramo, no entanto não houve participação em reuniões na OCB, apenas
despesas nas ações do projeto de orientação da constituição da cooperativa habitacional na Canção Nova.
Projeto/Atividade - Acompanhamento de Gestão Ramo Infraestrutura
Tabela 40 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade - Acompanhamento de Gestão Ramo
Infraestrutura
Valor/Quant.
Financeira
Física

Unidade de
Medida

Previsto

Realizado

% de realização

R$ 1,00

4.255,00
-

2.589,86
-

60,87%

-

-

Fonte: Planejamento e Orçamento – Relsim 9/Controle Geral

Estava previsto a participação nas reuniões do Conselho Consultivo do Ramo Infraestrutura e
demais ações que impactam o ramo, no entanto participamos de apenas 01 reunião com deslocamento
para Brasília e as demais participamos por videoconferência, portanto não ocorrendo gastos.
Projeto/Atividade - Acompanhamento de Gestão Ramo Produção
Tabela 41 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade - Acompanhamento de Gestão Ramo
Produção
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Valor/Quant.
Financeira
Física

Unidade de
Medida

Previsto

Realizado

% de realização

R$ 1,00
-

4.328,00
-

0,00
-

0%
-

Fonte: Planejamento e Orçamento – Relsim 9/Controle Geral

Estava previsto a participação nas reuniões do Conselho Consultivo do Ramo Produção e demais
ações que impactam o ramo, no entanto não participamos de reuniões e nem foi realizado despesas com
ações do ramo.
Projeto/Atividade - Acompanhamento de Gestão Ramo Saúde
Tabela 42 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade - Acompanhamento de Gestão Ramo
Saúde
Valor/Quant.
Financeira
Física

Unidade de
Medida

Previsto

Realizado

% de realização

R$ 1,00

6.956,00
-

5.987,83
-

86,08%

-

-

Fonte: Planejamento e Orçamento – Relsim 9/Controle Geral

Não houve previsão de metas físicas pelo fato de Acompanhamento de Gestão de Ramo Saúde,
tratar de atividades rotineiras, reativas e de atendimentos pontuais às cooperativas, não sendo adequado
estimar previamente essa demanda.
Projeto/Atividade - Acompanhamento de Gestão Ramo Transporte
Tabela 43 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade - Acompanhamento de Gestão Ramo
Transporte
Valor/Quant.
Financeira
Física

Unidade de
Medida

Previsto

Realizado

% de realização

R$ 1,00

17.441,00
-

9.582,43
-

54,94%

-

-

Fonte: Planejamento e Orçamento – Relsim 9/Controle Geral

Estava previsto a participação nas reuniões do Conselho Consultivo e câmaras temáticas do Ramo
Transporte e demais ações que impactam o ramo. Também estava considerada a participação dos dois
dirigentes dos segmentos carga e passageiros, o que não ocorreu havendo apenas a participação do
consultor do ramo.
Projeto/Atividade - Acompanhamento de Gestão Ramo Trabalho
Tabela 44 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade - Acompanhamento de Gestão Ramo
Trabalho
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Valor/Quant.
Financeira
Física

Unidade de
Medida

Previsto

Realizado

% de realização

R$ 1,00

5.957,00
-

1.759,32
-

29,53%

-

-

Fonte: Planejamento e Orçamento – Relsim 9/Controle Geral

Estava previsto a participação nas reuniões do Conselho Consultivo do Ramo Trabalho e demais
ações que impactam o ramo, no entanto participamos de apenas 01 reunião com deslocamento para
Brasília e as demais participamos por videoconferência, portanto não ocorrendo gastos.
Projeto/Atividade - Consultoria Jurídica
Tabela 45 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade - Consultoria Jurídica
Valor/Quant.
Financeira
Física

Unidade de
Medida

Previsto

Realizado

% de realização

R$ 1,00
-

11.055,00
-

8.834,11
-

79,91%
-

Fonte: Planejamento e Orçamento – Relsim 9/Controle Geral

O valor do orçamento previsto para a Consultoria Jurídica não foi integralmente utilizado no ano
de 2014, uma vez que, com a revogação da Deliberação JUCESP nº 12/2012, que determinava que as
cooperativas deveriam apresentar a comprovação do registro na OCESP para arquivamento dos seus atos
societários, bem como a revogação da do artigo 1º, § 2º, inciso I Lei Municipal nº 15.944/2013, que
determinava a obrigatoriedade do registro das cooperativas na OCESP para participar dos certames
licitatórios do Município de São Paulo, os serviços consultivos jurídicos especializados, o
acompanhamento das cooperativas registradas em termo de compromisso, a análise de documentos e
emissão de pareceres jurídicos para cooperativas em pré-registro, igualmente a análise dos documentos
para manutenção da regularidade do registro ficaram prejudicados.
Projeto/Atividade - Núcleo de Gestão
Tabela 46 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade - Núcleo de Gestão
Valor/Quant.
Financeira
Física

Unidade de
Medida

Previsto

Realizado

% de realização

R$ 1,00
-

31.563,00
-

8.051,46
-

25,51%
-

Fonte: Planejamento e Orçamento – Relsim 9/Controle Geral

Previsão de despesas de hospedagem, deslocamento e alimentação para os consultores da
Consultoria Contábil e Coordenação. Durante o período, houve desligamento de uma colaboradora, um
dos colaboradores possui restrição a viagens e outra passou a utilizar o centro de custo do GDA.
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Projeto/Atividade - Manutenção do Funcionamento – Regional Leste
Tabela 47 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade - Manutenção do Funcionamento –
Regional Leste
Valor/Quant.
Financeira
Física

Unidade de
Medida

Previsto

Realizado

% de realização

R$ 1,00
-

829.321,00
-

527.526,40
-

63,61%
-

Fonte: Planejamento e Orçamento – Relsim 9/Controle Geral

Esta atividade refere-se ao centro de custos onde contempla as despesas de folha de pagamento,
encargos e benefícios dos colaboradores da Regional Leste, além de despesas com a infraestrutura da
unidade regional. A diferença de valores justifica-se pela reorganização do quadro de colaboradores.
Projeto/Atividade - Manutenção do Funcionamento – Regional Nordeste
Tabela 48- Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade - Manutenção do Funcionamento –
Regional Nordeste
Valor/Quant.
Financeira
Física

Unidade de
Medida

Previsto

Realizado

% de realização

R$ 1,00
-

2.228,00
-

2.227,44
-

99,97%
-

Fonte: Planejamento e Orçamento – Relsim 9/Controle Geral

Esta atividade refere-se ao centro de custos onde contempla as despesas de folha de pagamento,
encargos e benefícios dos colaboradores da Regional Nordeste, além de despesas com a infraestrutura da
unidade regional.
Projeto/Atividade - Manutenção de Mercado
Tabela 49 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade Manutenção de Mercado
Valor/Quant.
Financeira
Física

Unidade de
Medida

Previsto

Realizado

% de realização

R$ 1,00
-

1.524.402,00
-

1.504.473,75
-

98,69%
-

Fonte: Planejamento e Orçamento – Relsim 9/Controle Geral

Esta atividade refere-se ao centro de custos onde contempla as despesas de folha de pagamento,
encargos e benefícios dos colaboradores da área de Mercado, além de despesas com a infraestrutura da
área.
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Projeto/Atividade - Manutenção do Funcionamento – Monitoramento
Tabela 50 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade - Manutenção do Funcionamento –
Monitoramento
Valor/Quant.
Financeira
Física

Unidade de
Medida

Previsto

Realizado

% de realização

R$ 1,00
-

4.916.071,00
-

2.239.476,05
-

45,55%
-

Fonte: Planejamento e Orçamento – Relsim 9/Controle Geral

Esta atividade refere-se ao centro de custos onde contempla as despesas de folha de pagamento,
encargos e benefícios dos colaboradores da área de Monitoramento, além de despesas com a
infraestrutura da área. Em 2014 a variação entre previsto e realizado se deu pelo fato da previsão
orçamentária para reforma do edifício estar rateada pelas 5 áreas (Administrativo, Formação Profissional,
Promoção Social, Monitoramento e Marketing) e não haver realização, sendo reprogramada para 2015.

2.4.3- 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
Projeto/Atividade - Saúde e Segurança do Trabalho
Tabela 51 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade - Saúde e Segurança do Trabalho
Valor/Quant.
Financeira

Unidade de
Medida

Previsto

Realizado

% de realização

R$ 1,00

392.151,00

172.268,38

43,93%

78

69

88,46%

78

69

88,46%

Atendimento
Física

Cooperativas
Cooperativas
Atendidas

Fonte: Planejamento e Orçamento – Relsim 9/Controle Geral

Em 2014 foi previsto o atendimento a 78 cooperativas, por meio de 162 ações beneficiando com
informações e oficinas em saúde , e uma estimativa de público de 4.068 pessoas. O realizado foi de 69
cooperativas atendidas com a realização de 162 ações e 8687 pessoas beneficiadas.
Os projetos da área de saúde têm crescido em número de atendimentos e ações realizadas no
decorrer dos anos, evidenciando uma grande aceitação dos serviços prestados pelo SESCOOP/SP por
parte das cooperativas.
Houve uma diferença entre o número previsto de atendimento e o realizado, que ocorre porque
quando estimamos a previsão colocamos o número mínimo de participantes que solicitamos em cada
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ação, no entanto em 2014 o número de participantes superou as nossas expectativas, as cooperativas estão
mais engajadas e com uma habilidade maior para conduzir estas ações.
Quando executamos o planejamento orçamentário, colocamos o valor máximo que poderemos
pagar por cada ação segundo o edital, no entanto conseguimos boas negociações com os credenciados e
os valor reais foram menores, assim conseguimos otimizar recurso, por este motivo há diferença entre
valor do previsto e executado.
Ação 5302: Promover um estilo de vida saudável entre cooperados, empregados e familiares
Projeto/Atividade - Cooperatividade
Tabela 52 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade - Cooperatividade
Valor/Quant.
Financeira
Física

Unidade de
Medida

Previsto

Realizado

% de realização

R$ 1,00

217.165,00

175.749,49

80,93%

6.952

59.321

853,29%

25

27

108%

Atendimento
Pessoas
Cooperativas
Atendidas

Fonte: Planejamento e Orçamento – Relsim 9/Controle Geral

O programa Cooperatividade no momento do planejamento tinha como previsão de atendimento
para 2014 6.952 pessoas e ao final de 2014 realizamos 59.321 atendimentos. Analisando a previsão e
realização de pessoas atendidas, em 2014, observamos uma superação da meta prevista no atendimento
853%. Tal resultado se deve à adoção de uma nova linha de atuação que, portanto, não conta com
informações anteriores que respaldem a previsão. As oficinas de atividade física foram potencializadas
em eventos de grande porte realizados pelas cooperativas e pelo Sescoop/SP, o que gerou um grande
número de atendimentos não previstos. O projeto também disponibilizou as oficinas de atividade física
para o Projeto Dia C que não existia na UE no momento de previsão. A experiência adquirida deverá
respaldar as próximas ações, aproximando a previsão.
Da mesma forma, a previsão de número de atendimento nesse tipo de ação não permite um nível
ótimo de acerto em função das características do evento e público atendido.
Projeto/Atividade - Promoção à Saúde, Bem – Estar e Qualidade de Vida
Tabela 53 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade - Promoção à Saúde, Bem – Estar e
Qualidade de Vida
Valor/Quant.
Financeira

Unidade de
Medida

Previsto

Realizado

% de realização

R$ 1,00

666.533,00

381.143,62

57,18%

8.064

67.119

832,33%

84

100

119,05%

Atendimento
Física

Pessoas
Cooperativas
Atendidas

Fonte: Planejamento e Orçamento – Relsim 9/Controle Geral
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Em 2014 foi previsto o atendimento a 84 cooperativas, por meio de 156 ações beneficiando com
informações e oficinas em saúde a 8064 pessoas. O realizado foi de 100 cooperativas atendidas com a
realização de 112 ações e 67119 pessoas beneficiadas.
Os projetos da área de saúde têm crescido em número de atendimentos e ações realizadas no
decorrer dos anos, evidenciando uma grande aceitação dos serviços prestados pelo SESCOOP/SP por
parte das cooperativas.
Houve uma discrepância entre o número de atendimentos previstos e realizados o que se deve ao
formato de enquetes e teatros que foi amplamente realizado este ano. Acreditamos que a informação
chega melhor em um formato lúdico e resolvemos explorar essa possibilidade. Houve uma diferença
orçamentária, por não termos realizado a produção de cartilhas que estava prevista e pela não realização
do projeto Outubro Rosa e Novembro Azul em parceria com as cooperativas. Os eventos foram
cancelados devido a necessidade de adequação no processo licitatório de eventos, instrumento esse
utilizado para as contratações específicas para os eventos previstos.
Ação 5303: Intensificar a adoção da responsabilidade socioambiental na gestão das cooperativas
brasileiras
Projeto/Atividade - Dia de Cooperar 2014
Tabela 54 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade - Dia de Cooperar 2014
Valor/Quant.
Financeira
Física

Unidade de
Medida

Previsto

Realizado

% de realização

R$ 1,00

145.736,00

85.809,87

58,88%

Atendimento
Cooperativas

162

22

13,58%

Fonte: Planejamento e Orçamento – Relsim 9/Controle Geral

O Dia C tem como proposta transformar ações isoladas realizadas por centenas de cooperativas
brasileiras num grande movimento de solidariedade cooperativista, com ênfase no desenvolvimento social
comunitário.
O projeto foi desenhado considerando o seu manual de implantação que prevê além de viagens de
sensibilização a realização de um grande evento de celebração. Todavia, os eventos foram cancelados
devido a necessidade de adequação no processo licitatório de eventos, instrumento esse utilizado para as
contratações específicas para os eventos previstos, o que impediu que fizéssemos conforme planejado e
orientado no manual.
Todavia buscamos alternativas para realização do projeto. Fizemos uma pesquisa com as
cooperativas sobre trabalhos já realizados, focamos a apresentação do projeto (lançamento) naquelas que
apresentaram projetos e/ou ações já desenvolvidas.
Definimos, em conjunto com a diretoria, que estaríamos presentes em todas as ações que fossem
desenvolvidas pelas cooperativas. Para isso oferecemos e custeamos diversas oficinas para o dia da
celebração. Otimizamos o uso do recurso e geramos um considerável número de atendimentos para o
projeto.
Participaram do Dia C em São Paulo as cooperativas das cidades de Americana (Unicred
Bandeirantes), Lins (Unimed Lins e Uniodonto), Franca (Cocapec), Bebedouro (Coopercitrus,
Credicitrus, Cotram, Unimed e Uniodonto), Jundiaí (Uniodonto, Sicredi, Unimed e Coopercica),
Itapetininga (Unimed), São Paulo (COOPECREDI ACSC), Piracicaba (Uniodonto Piracicaba). A
Coopermota promoveu ações em Ibirarema, Paraguaçu Paulista e Maracaí.
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Projeto/Atividade - Educação Ambiental
Tabela 55 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade - Educação Ambiental
Valor/Quant.
Financeira
Física

Unidade de
Medida

Previsto

Realizado

% de realização

R$ 1,00

419.170,00

346.433,11

82,65%

Atendimento

169

230

136,09%

-

38

-

Cooperativas
Cooperativas
Atendidas

Fonte: Planejamento e Orçamento – Relsim 9/Controle Geral

Em 2014, com a reformulação da equipe do Núcleo de Projetos Sociais, vislumbraram-se novas
oportunidades para potencialização do Programa, a começar pela adoção do nome “Programa de Meio
Ambiente e Sustentabilidade”, sinalizando para um reposicionamento estratégico, incentivando a adoção
dos princípios da sustentabilidade como elemento constituinte no processo de tomada de decisão.
O objetivo foi abandonar o uso da sustentabilidade apenas como recurso de retórica e incorporá-la
nos processos de transformação das práticas gerenciais do SESCOOP/SP e das cooperativas, tanto em
seus procedimentos internos quanto em sua relação com as comunidades em que se insere, alinhando-os
com as práticas e princípios da responsabilidade socioambiental.
Foi vivenciado aumento de potencial efetivo das ações promovidas quando estas usam da sinergia
implícita na combinação com as ações do Programa de Inclusão de Pessoas com Deficiência, Programa
de Saúde e Mosaico.
Em 2014 buscou-se entender as cooperativas, encontrando e testando formas de atendê-las,
pactuando com a vocação nata do sistema cooperativista para o desenvolvimento sustentável, que
considera a responsabilidade das gerações atuais sobre o uso e a disponibilidade de recursos para as
gerações futuras.
Considerando a Diretriz Nacional de Promoção Social e o Termo de Referência em
Sustentabilidade, os produtos do Programa de Educação Ambiental estes resultados competem
positivamente para a geração de subsídios e protagonismo do Sistema Cooperativista, trazendo como
contrapartida ganhos em imagem e valorização no mercado ao praticar a responsabilidade socioambiental.
Projeto/Atividade -Inclusão de Pessoas com deficiência em cooperativas
Tabela 56 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade - Inclusão de Pessoas com deficiência
em cooperativas
Valor/Quant.
Financeira
Física

Unidade de
Medida

Previsto

Realizado

% de realização

R$ 1,00

128.302,00

128.110,36

99,85%

Atendimento
Cooperativas

178,11%
338

602

Cooperativas
Atendidas

-

43

Fonte: Planejamento e Orçamento – Relsim 9/Controle Geral
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O ano de 2014 foi um marco para o Programa, que da sua consolidação, passou a se chamar:
Cooperativa Inclusiva. Baseando-se na diretriz para Promoção Social do SESCOOP NACIONAL, a
proposta é que o Programa caminhe cada vez mais para promover nas cooperativas ações com
continuidade e efetividade, com o novo foco em disseminar a Cultura da Inclusão no cooperativismo.
Houve uma transição na gestão do Programa em 2014, tendo acompanhamento efetivo apenas
após maio. O foco dos atendimentos foi o público direto, deixando de focalizar o atendimento à distância,
sendo que o envio on-line dos boletins informativos deixou de ocorrer, devido sua baixa adesão e
efetividade. Foi percebido impacto muito positivo diante da nova proposta de envolver um público mais
ampliado, deixando de focalizar apenas nos profissionais de Recursos Humanos das cooperativas.
Importante ressaltar, por exemplo, o grande número de ações centralizadas que ocorreram após a
realização do Workshop e divulgação interna do Programa entre os colaboradores do SESCOOP/SP,
ampliando inclusive o interesse nas ações por parte das cooperativas para 2015.
Todas essas iniciativas esclarecem o resultado nos atendimentos bastante superior ao previsto para
2014. O orçamento foi articulado de forma a atender com qualidade as ações, mesmo tendo superado
consideravelmente a previsão das metas físicas. Comprova-se isso a partir das avaliações aplicadas, que
assim como esperado, superou os 70% das avaliações positivas. Os documentos utilizados de
comprovação dos atendimentos foram: e-mails de atendimentos à distância, listas de presença,
declarações de presença, fotos e avaliações.
Projeto/Atividade - Projeto COOP
Tabela 57 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade - Projeto COOP
Valor/Quant.
Financeira
Física

Unidade de
Medida

Previsto

Realizado

% de realização

R$ 1,00

42.500,00

10.876,10

25,59%

Atendimento

6

2

33,33%

1

1

100%

Cooperativas
Cooperativas
Atendidas

Fonte: Planejamento e Orçamento – Relsim 9/Controle Geral

O Ciclo de Palestras é promovido pela cooperativa há 15 anos e conta com palestras de geração de
renda, qualidade de vida, culinária e bem estar ao longo de todos os meses do ano nas várias unidades da
COOP. O SESCOOP/SP apoia através de um convênio as ações da COOP. Em 2014 foram realizadas 170
palestras que atenderam 4236 pessoas nas várias unidades da Coop espalhadas pelo Estado. Todavia,
devido a atrasos nas prestações de contas solicitamos a elaboração de termo aditivo para prorrogação em
60 dias da vigência do contrato. Desse modo, os pagamentos referentes à Novembro e Dezembro serão
efetuados em 2015, somando R$ 21.000,00.
2.4.4- 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
Projeto/Atividade Conselho Deliberativo
Tabela 58 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade - Conselho Deliberativo
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Valor/Quant.
Financeira
Física

Unidade de
Medida

Previsto

Realizado

% de realização

R$ 1,00

40.546,00

33.396,56

82,37%

-

-

-

-

Fonte: Planejamento e Orçamento – Relsim 9/Controle Geral

Este centro contempla as despesas referentes a diárias e deslocamento do Conselho
Administrativo SESCOOP/SP em suas reuniões
Ação 8911: Gestão Administrativa
Projeto/Atividade - Presidência/Superintendência
Tabela 59 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade -Presidência/Superintendência
Valor/Quant.
Financeira
Física

Unidade de
Medida

Previsto

Realizado

% de realização

R$ 1,00

3.716.301,00

3.639.661,03

97,94%

-

-

-

-

Fonte: Planejamento e Orçamento – Relsim 9/Controle Geral

Nestes centros de custos são lançados valores de folha de pagamento dos superintendentes, dos
colaboradores da presidência. Além das despesas de manutenção dos dois departamentos.
2.4.5 Programa 5400 - Administração e Apoio
Objetivo do Programa: Desenvolver e garantir competências, integrar e alinhar o Sistema
SESCOOP
Ação 5405: Assegurar qualidade e transparência na divulgação das ações e na comunicação dos
resultados
Projeto/Atividade - Divulgação
Tabela 60 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade - Divulgação
Valor/Quant.
Financeira
Física

Unidade de
Medida

Previsto

Realizado

% de realização

R$ 1,00

81.655,00

7.751,44

9,49%

-

-

-

-

Fonte: Planejamento e Orçamento – Relsim 9/Controle Geral

O projeto foi executado com sucesso, embora a realização orçamentária tenha sido baixa devido
ao cancelamento do Encontro de Comunicadores e dos Eventos Regionais Coopero por um Mundo
Melhor, e consequentemente materiais e gravações previstas para os mesmos.
Conseguimos atingir grande parte das metas previstas para 2014:
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1. Realizado 7 visitas – Cooperativas que foram tema dos filmes lançados pela Campanha ao longo de
2014;
2. A campanha foi divulgada em algumas ações que o SESCOOP/SP realizou;
3. Produzido 3 novos filmes;
4. As estratégias de trabalho foram fechadas com cada uma das cooperativas divulgadas ao longo do
ano.
Além disso, como estratégia para o lançamento da Campanha foi desenvolvido o Blog
www.cooperoporummundomelhor.coop.br. Neste novo meio de comunicação foram inseridos todos os
filmes da campanha, bem como uma ampla divulgação sobre o Cooperativismo. Outra estratégia utilizada
foi a série “Você Sabia” que divulga informações a respeito das cooperativas, os 10 ramos do
Cooperativismo no Estado de São Paulo e diversas curiosidades sobre o mercado Cooperativista.
O lançamento dos filmes obteve excelentes resultados, com as ações realizadas no Facebook da
campanha, foram alcançadas mais de 600 mil pessoas, os vídeos tiveram 1.756 curtidas e 1.537
compartilhamentos. No início da campanha o perfil do Facebook contava com 616 curtidores ao final de
2014 atingiu a marca de 1.411 curtidores.
Projeto/Atividade - Identidade
Tabela 61 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade - Identidade
Valor/Quant.
Financeira
Física

Unidade de
Medida

Previsto

Realizado

% de realização

R$ 1,00

427.012,00

108.317,90

25,37%

-

-

-

-

Fonte: Planejamento e Orçamento – Relsim 9/Controle Geral

Este projeto consiste na criação e produção de materiais institucionais que serão utilizados por
todas as áreas da instituição em suas ações e eventos.
Dos 40 eventos inicialmente previstos, 16 foram cancelados devido a necessidade de adequação
no processo licitatório de eventos, instrumento esse utilizado para as contratações específicas para os
eventos previstos, e alguns foram realizados com pequenas adequações. Portanto, a quantidade de
materiais em estoque mais a impressão parcial de alguns materiais foram suficientes para atender os
eventos realizados, bem como a demanda das áreas com suas ações como visitas, reuniões de trabalho,
etc., o que explica a baixa realização orçamentária deste projeto.
Quanto ao outro objetivo deste projeto, que é a criação de materiais como folheto de vendas, etc.,
o mesmo foi atingido. Foram desenvolvidos folhetos de venda para a área de Monitoramento, Programa
Aprendiz, Ramo Saúde e Ramo Agropecuário (os custos de impressão destes materiais estão alocados nas
áreas). Também foi desenvolvido um Manual de Materiais Institucionais para orientar as áreas quanto aos
diversos materiais disponíveis para a realização de suas ações.
Projeto/Atividade - Pesquisa
Tabela 62 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade - Pesquisa
Valor/Quant.
Financeira
Física

Unidade de
Medida

Previsto

Realizado

% de realização

R$ 1,00

24.000,00

19.917,20

82,99%

-

-

-
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Fonte: Planejamento e Orçamento – Relsim 9/Controle Geral

O projeto foi finalizado com sucesso. As informações obtidas nas pesquisas realizadas serão de
grande valia para as áreas finalísticas alinharem seus projetos às necessidades das cooperativas, bem
como para a área de marketing planejar suas ações de divulgação do cooperativismo e dos produtos e
serviços do SESCOOP/SP em seus meios de comunicação institucionais.

Projeto/Atividade -Manutenção do funcionamento - Comunicação
Tabela 63 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade - Manutenção do funcionamento Comunicação
Valor/Quant.
Financeira
Física

Unidade de
Medida

Previsto

Realizado

% de realização

R$ 1,00

5.117.319,00

2.535.551,69

49,55%

-

-

-

-

Fonte: Planejamento e Orçamento – Relsim 9/Controle Geral

Esta atividade refere-se ao centro de custos onde contempla as despesas de folha de pagamento,
encargos e benefícios dos colaboradores da área de comunicação e marketing, além de despesas com a
infraestrutura da área. Em 2014 a variação entre previsto e realizado se deu pelo fato da previsão
orçamentária para reforma do edifício estar rateada pelas 5 áreas (Administrativo, Formação Profissional,
Promoção Social, Monitoramento e Marketing) e não haver realização, sendo reprogramada para 2015.
2.4.6- 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
Projeto/Atividade - Administrativo/ Financeiro
Tabela 64 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade - Administrativo/ Financeiro
Valor/Quant.
Financeira
Física

Unidade de
Medida

Previsto

Realizado

% de realização

R$ 1,00

7.230.275,00

4.956.413,76

68,55%

-

-

-

-

Fonte: Planejamento e Orçamento – Relsim 9/Controle Geral

Esta atividade refere-se ao centro de custos onde contempla as despesas de folha de pagamento,
encargos e benefícios dos colaboradores da área Administrativo/Financeiro, além de despesas com a
infraestrutura da área. Em 2014 a variação entre previsto e realizado se deu pelo fato da previsão
orçamentária para reforma do edifício estar rateada pelas 5 áreas (Administrativo, Formação Profissional,
Promoção Social, Monitoramento e Marketing) e não haver realização, sendo reprogramada para 2015.
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Ação 8910: Ações de Informática
Projeto/Atividade -Tecnologia da Informação
Tabela 65 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade -Tecnologia da Informação
Valor/Quant.
Financeira
Física

Unidade de
Medida

Previsto

Realizado

% de realização

R$ 1,00

728.667,00

720.349,90

98,86%

-

-

-

-

Fonte: Planejamento e Orçamento – Relsim 9/Controle Geral

Aqui estão todas as despesas ligadas a área de Tecnologia da Informação, tais como:
equipamentos e programas utilizados pela área, além das despesas com folha de pagamento, encargos e
benefícios da equipe.
2.4.7- Programa 0773 – Gestão da Política de Execução Financeira, Contábil e de Controle
Objetivo do Programa: contribuir para manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do
SESCOOP, mediante administração financeira, orçamentária e contábil.
Ação 8914: Serviços de Administração e Controle Financeiro
Projeto/Atividade - Conselho Fiscal
Tabela 66 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade Conselho Fiscal
Valor/Quant.
Financeira
Física

Unidade de
Medida

Previsto

Realizado

% de realização

R$ 1,00

29.802,00

18.900,32

63,42%

-

-

-

-

Fonte: Planejamento e Orçamento – Relsim 9/Controle Geral

Este centro contempla as despesas referentes a diárias e deslocamentos dos conselheiros fiscais do
SESCOOP/SP em suas reuniões.
Ação 8951: Serviços de Auditoria
Projeto/Atividade - Auditoria Interna
Tabela 67 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade - Auditoria Interna
Valor/Quant.
Financeira
Física

Unidade de
Medida

Previsto

Realizado

% de realização

R$ 1,00

613.604,00

547.953,20

89,30%

-

-

-

-

Fonte: Planejamento e Orçamento – Relsim 9/Controle Geral
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Esta atividade concentra despesas com a equipe de auditoria interna como folha de pagamento,
encargos sociais e benefícios, além de manutenção do departamento.

2.5. INDICADORES DE DESEMPENHO OPERACIONAL
A seguir apresentamos os indicadores de desempenho orçamentário entre os anos de 2012 a 2014,
entre ás áreas meio e fim, o custo de pessoal, a utilização do Fundecoop para Projetos Especiais, entre
outros.
Nome: 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

2012

2013

2014

Valor Realizado no ano (R$)

30.476.299,09

35.958.253,76

39.551.699,26

Valor Realizado no ano anterior (R$)

27.115.041,12

30.476.299,09

35.958.253,76

Índice de Crescimento da Receita (%)

12,40%

17,99%

9,99%

Fonte: Planejamento e Orçamento – Relatórios Relsim 01

Nome: 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

2012

2013

2014

Total Realizado (R$)

28.281.270,08

29.171.437,12

33.500.243,63

Total Previsto (R$)

38.764.160,00

42.759.754,00

50.428.698,00

Índice de Realização do Orçamento (%)

72,96%

68,22%

66,43%

Fonte: Planejamento e Orçamento – Relatórios Relsim 01

Nome: 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
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Elemento

2012

2013

2014

Total das Despesas com Pessoal (R$)

12.737.816,62

15.206.703,98

17.279.564,24

Orçamento Total Realizado (R$)

28.281.270,08

29.171.437,12

33.500.243,63

Participação da folha de pagamento (%)

45,04%

52,13%

51,58%

Fonte: Planejamento e Orçamento – Relatórios Relsim 01

Nome: 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

2012

2013

2014

Orçamento realizado da área meio (R$)

3.066.031,33

2.564.861,65

3.268.090,19

Orçamento previsto da área meio (R$)

5.290.793,00

3.124.963,00

3.969.811,00

Índice de Execução Orçamentária da Área Meio
(%)

57,95%

82,08%

82,32%

Fonte: Planejamento e Orçamento – Relatórios Relsim 01

Nome: 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

2012

2013

2014

Orçamento realizado da área finalística (R$)

11.015.309,54

10.994.874,31

12.710.768,35

Orçamento previsto da área finalística (R$)

14.756.624,00

21.289.999,00

16.521.161,00

Índice de Execução Orçamentária da Área Finalística (%)

74,65%

51,64%

76,94%

Fonte: Planejamento e Orçamento – Relatórios Relsim 01
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Nome: Participação da área finalística no total do orçamento realizado
Descritivo: Valor executado pela área finalística, exceto pessoal, em relação ao valor total do orçamento
realizado.
Fórmula: (Total realizado da área finalística, exceto pessoal / Total do orçamento realizado) x 100
Elemento

2012

2013

2014

Valor total do orçamento realizado da área finalística (R$)

12.423.516,88

11.399.871,49

12.952.589,20

Valor total do orçamento realizado (R$)

28.281.270,08

29.171.437,12

33.500.243,63

Participação da área finalística no orçamento total (%)

43,93%

39,08%

38,66%

Fonte: Planejamento e Orçamento – Relatórios Relsim 01

Nome: 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

2012

2013

2014

Valor total do orçamento da área meio (R$)

3.119.936,58

2.564.861,65

3.268.090,19

Valor total do orçamento realizado (R$)

28.281.270,08

29.171.437,12

33.500.243,63

Participação da área meio no orçamento total
(%)

11,03%

8,79%

9,76%

Fonte: Planejamento e Orçamento – Relatórios Relsim 01

Nome: Variação do valor do orçamento realizado pela área meio
Descritivo: Valor total do orçamento realizado pela área meio, exceto pessoal, em relação ao ano anterior
Fórmula: ((Valor total do orçamento realizado no ano pela área meio, exceto pessoal / Valor total do
orçamento realizado no ano anterior pela área meio, exceto pessoal) -1) X 100
Elemento

2012

2013

2014

Valor Realizado no ano (R$)

3.066.031,33

2.564.861,65

3.268.090,19

Valor Realizado no ano anterior (R$)

3.050.896,22

3.066.031,33

2.564.861,65

Variação (%)

0,50%

(16,35)%

27,42%

Fonte: Planejamento e Orçamento – Relatórios Relsim 01
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Nome: 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

2012

2013

2014

Valor Realizado no ano (R$)

11.015.309,54

10.994.874,31

12.682.368,35

Valor Realizado no ano anterior (R$)

7.317.671,81

11.015.309,54

10.994.874,31

Variação (%)

50,53%

0,19%

15,35%

Fonte: Planejamento e Orçamento – Relatórios Relsim 01

Nome: Participação dos recursos do Fundo Solidário de Desenvolvimento Cooperativo (Fundecoop) no
Orçamento total da unidade
Descritivo: Participação dos valores do Fundecoop recebidos e executados pela Unidade, em relação ao
orçamento total realizado pela Unidade
Fórmula: (Valores Fundecoop recebidos e executados pela Unidade / Orçamento realizado pela unidade)
X 100
Elemento

2012

Valor Fundecoop recebido e executado pela Unidade (R$)
Valor total do Orçamento Realizado (R$)

2013

2014

793.028,33

510.910,73

169.065,87

28.281.270,08

29.171.437,12

33.500.243,63

Participação dos recursos totais do Fundecoop no
orçamento total da unidade (%)

2,80%

1,75%

0,50%

Fonte: Planejamento e Orçamento – Relatórios Relsim 01 e Relsim 04

Nome: Participação dos recursos aplicados nos projetos especiais, no orçamento total da unidade.
Descritivo: Participação dos valores recebidos e executados pela Unidade para a execução de projetos
especiais, em relação ao orçamento total realizado pela unidade.
Fórmula: (Valores recebidos e executados pela Unidade para a execução de projetos especiais /
Orçamento realizado pela unidade) X 100
Elemento
Valor recebido e executado pela Unidade para a execução de
projetos especiais (R$)
Valor total do Orçamento Realizado (R$)

2012

2013

2014

793.028,33

510.910,73

169.065,87

28.281.270,08

29.171.437,12

33.500.243,63

Participação dos recursos relativos aos projetos especiais
Fundecoop no orçamento total da unidade (%)

2,80%

1,75%

0,50%

Fonte: Planejamento e Orçamento - Relatórios Relsim 01 e Relsim 04
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Nome: Índice de Execução dos Projetos Especiais
Descritivo: Valor total executado nos projetos especiais, em relação ao valor previsto no exercício.
Fórmula: Valor total executado nos projetos especiais / valor total previsto para aplicação nos projetos
especiais) X 100.
Elemento

2012

2013

2014

Valor total executado de Projetos Especiais vigentes (R$)

793.028,33

510.910,73

169.065,87

Valor total previsto de Projetos Especiais vigentes (R$)

604.330,00

612.016,00

170.495,00

Índice de execução de Projetos especiais vigentes (%)

131,22%

83,48%

99,16%

Fonte: Planejamento e Orçamento – Relatórios Relsim 04

Nome: 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

2012

2013

2014

Saldo de Exercícios Anteriores (R$)

8.276.144,93

10.687.656,89

17.662.539,37

Valor do Orçamento Realizado (R$)

28.281.270,08

29.171.437,12

33.500.243,63

Participação do Saldo de Exercícios Anteriores no
Orçamento da Unidade (%)

29,26%

36,64%

52,72%

Fonte: Planejamento e Orçamento – Relatórios Relsim 01
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CAPÍTULO 3: ESTRUTURAS DE GOVERNANÇA E DE AUTOCONTROLE DA GESTÃO
3.1. ESTRUTURAS DE GOVERNANÇA
De acordo com o Regimento Interno, são órgãos de deliberação, fiscalização, execução e
administração do SESCOOP/SP:
• Conselho Administrativo: órgão máximo no âmbito da Administração Estadual, terá mandato de
04 (quatro) anos coincidentes com o mandato do Conselho da OCB SP, sendo composto por
05 (cinco) membros titulares e seus respectivos suplentes;
• Conselho Fiscal: composto por 03 (três) membros titulares e igual número de suplentes,
indicados pelo Conselho Administrativo do SESCOOP/SP, para um mandato de 04 (quatro)
anos, coincidentes com o mandato daquele colegiado, vedada a recondução para um mandato
subsequente;
• Diretoria Executiva: órgão gestor e de Administração Estadual do SESCOOP/SP, consoante às
diretrizes estabelecidas pelos Conselhos Nacional e Estadual. Será composta pelo Presidente
do Conselho Administrativo Estadual, como seu Presidente, e pelo Superintendente;
• Presidência; e
• Superintendência.
• Auditoria Interna: departamento subordinado à Diretoria Executiva do SESCOOP/SP, tendo por
objetivo o fortalecimento da gestão e a racionalização das ações de controle, nos termos do
Decreto n° 3.591/00, de 06/09/2000, e/ou por outro diploma legal que venha a sucedê-lo.
3.2. DEMONSTRAÇÃO DA ATUAÇÃO DA UNIDADE DE AUDITORIA INTERNA,
INCLUINDO INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE E SUFICIÊNCIA DOS
CONTROLES INTERNOS DO SESCOOP/SP
A equipe de auditoria interna está alocada abaixo da Presidência, a fim de assegurar a sua
independência e reportar diretamente à Diretoria Executiva os achados de auditoria. Atualmente a equipe
é composta de coordenador e auditores, sendo o coordenador nomeado pela Presidência, como cargo de
confiança, e os auditores contratados através de processo seletivo.
Os trabalhos de auditoria são pautados no Plano Anual, sendo este apresentado e aprovado junto
ao Conselho Administrativo e Fiscal do SESCOOP/SP, e ainda, sendo apresentados periodicamente os
resultados das auditorias realizadas, assim como o relatório anual. Os assuntos abrangidos no Plano são
diversificados, sendo realizadas maiores horas nos assuntos que requerem maior atenção e análise quanto
a controles internos, que são verificados conforme escopo de auditoria, sendo recomendado o
desenvolvimento de plano de ação e/ou revisão de procedimentos e normativos internos, os quais são
revisados pelo Núcleo de Controles Internos, e quando detectada inconsistência relevante o assunto é
tratado diretamente com a Diretoria Executiva e área envolvida, a fim de ajustar o processo de forma mais
eficaz.
Além das auditorias internas, o SESCOOP/SP é auditado pelos órgãos de controle: Controladoria
Geral da União e Tribunal de Contas da União, além da auditoria interna e externa do SESCOOP
NACIONAL, sendo analisadas as recomendações efetuadas quanto aos controles internos, a fim de
cumprir as determinações e aprimorar processos internos.
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Em relação aos trabalhos realizados no exercício de 2014, em nossa opinião, de um modo geral
identificamos o empenho das equipes na realização de atividades e projetos da entidade, assim como o
empenho na melhoria dos processos e controles internos, sendo constatado o aprimoramento dos
instrumentos normativos. E dentre as auditorias realizadas, considerando o escopo e extensão, não
detectamos nenhum ponto que ofereça risco à imagem ou risco financeiro à entidade, tendo em vista, que
os processos auditados apresentaram autorização pela Diretoria Executiva ou Conselho Administrativo, e
em sua maioria cumpriram os normativos e procedimentos internos.
No entanto, ressaltamos a importância em manter em constante observação e desenvolvimento, o
aprimoramento da comunicação, processos e controles da entidade, de forma de otimizar possíveis
inconsistências na execução de atividades, projetos e processos internos, conforme pontos e
recomendações apresentadas nos exames de auditoria realizados em 2014.
3.3. DEMONSTRAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE CORREIÇÃO NO
ÂMBITO DA UNIDADE
O Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo não possui estrutura de Sistema 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 2014, no âmbito do SESCOOP/SP, não ocorreram fatos a serem apurados por meio
de sindicância ou outra modalidade de processo administrativo.
3.4 AVALIAÇÃO, PELA ALTA GERÊNCIA, DA QUALIDADE E SUFICIÊNCIA DOS
CONTROLES INTERNOS ADMINISTRATIVOS INSTITUÍDOS PARA GARANTIR A
CONSECUÇÃO DOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DA ENTIDADE

Quadro 03 – Avaliação do Sistema de Controles Internos da Unidade
ELEMENTOS DO SISTEMA DE CONTROLES INTERNOS A SEREM AVALIADOS
Ambiente de Controle

VALORES
1

2

3

4

5

1. A alta administração percebe os controles internos como essenciais à consecução dos objetivos da
unidade e dão suporte adequado ao seu funcionamento.

X

2. Os mecanismos gerais de controle instituídos pela unidade são percebidos por todos os servidores e
funcionários nos diversos níveis da estrutura da unidade.

X
X

3. A comunicação dentro da unidade é adequada e eficiente.
X

4. Existe código formalizado de ética ou de conduta.
5. Os procedimentos e as instruções operacionais são padronizados e estão postos em documentos
formais.

X

6. Há mecanismos que garantem ou incentivam a participação dos funcionários e servidores dos
diversos níveis da estrutura da unidade na elaboração dos procedimentos, das instruções
operacionais ou código de ética ou conduta.

X

7. As delegações de autoridade e competência são acompanhadas de definições claras das
responsabilidades.

X

8. Existe adequada segregação de funções nos processos e atividades da competência da unidade.

X

9. Os controles internos adotados contribuem para a consecução dos resultados planejados pela
unidade.

X

Avaliação de Risco

1

2

3

4

5
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X

10. Os objetivos e metas da unidade estão formalizados.
X

11. Há clara identificação dos processos críticos para a consecução dos objetivos e metas da unidade.
12. É prática da unidade o diagnóstico dos riscos (de origem interna ou externa) envolvidos nos seus
processos estratégicos, bem como a identificação da probabilidade de ocorrência desses riscos e a
consequente adoção de medidas para mitigá-los.

X

13. É prática da unidade a definição de níveis de riscos operacionais, de informações e de
conformidade que podem ser assumidos pelos diversos níveis da gestão.

X

14. A avaliação de riscos é feita de forma contínua, de modo a identificar mudanças no perfil de risco
da unidade ocasionadas por transformações nos ambientes interno e externo.

X
X

15. Os riscos identificados são mensurados e classificados de modo a serem tratados em uma escala de
prioridades e a gerar informações úteis à tomada de decisão.
X

16. Não há ocorrência de fraudes e perdas que sejam decorrentes de fragilidades nos processos internos
da unidade.

X

17. Na ocorrência de fraudes e desvios, é prática da unidade instaurar sindicância para apurar
responsabilidades e exigir eventuais ressarcimentos.
18. Há norma ou regulamento para as atividades de guarda, estoque e inventário de bens e valores de
responsabilidade da unidade.
Procedimentos de Controle

X
1

2

3

4

X

19. Existem políticas e ações, de natureza preventiva ou de detecção, para diminuir os riscos e alcançar
os objetivos da unidade, claramente estabelecidas.
X

20. As atividades de controle adotadas pela unidade são apropriadas e funcionam consistentemente de
acordo com um plano de longo prazo.
X

21. As atividades de controle adotadas pela unidade possuem custo apropriado ao nível de benefícios
que possam derivar de sua aplicação.

X

22. As atividades de controle adotadas pela unidade são abrangentes e razoáveis e estão diretamente
relacionadas com os objetivos de controle.
Informação e Comunicação

1

2

3

4

23. A informação relevante para unidade é devidamente identificada, documentada, armazenada e
comunicada tempestivamente às pessoas adequadas.

X

24. As informações consideradas relevantes pela unidade são dotadas de qualidade suficiente para
permitir ao gestor tomar as decisões apropriadas.

X

25. A informação disponível para as unidades internas e pessoas da UNIDADE é apropriada,
tempestiva, atual, precisa e acessível.

X

26. A Informação divulgada internamente atende às expectativas dos diversos grupos e indivíduos da
unidade, contribuindo para a execução das responsabilidades de forma eficaz.

x

27. A comunicação das informações perpassa todos os níveis hierárquicos da unidade, em todas as
direções, por todos os seus componentes e por toda a sua estrutura.

X

Monitoramento

5

1

2

3

4

28. O sistema de controle interno da unidade é constantemente monitorado para avaliar sua validade e
qualidade ao longo do tempo.

X

29. O sistema de controle interno da unidade tem sido considerado adequado e efetivo pelas avaliações
sofridas.

X

30. O sistema de controle interno da unidade tem contribuído para a melhoria de seu desempenho.

X

5

5

Análise Crítica e comentários relevantes:
A avaliação de controle interno foi efetuada pelos Departamentos Administrativo e Financeiro e Auditoria Interna,
responsáveis pela elaboração de normativos internos, procedimentos e manuais. Sendo considerados os procedimentos já
definidos e implantados na instituição, e a avaliação nos exames de auditoria realizados.
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Escala de valores da Avaliação:
(1) Totalmente inválida: Significa que o conteúdo da afirmativa é integralmente não observado no contexto da unidade.
(2) Parcialmente inválida: Significa que o conteúdo da afirmativa é parcialmente observado no contexto da unidade,
porém, em sua minoria.
(3) Neutra: Significa que não há como avaliar se o conteúdo da afirmativa é ou não observado no contexto da unidade.
(4) Parcialmente válida: Significa que o conteúdo da afirmativa é parcialmente observado no contexto da unidade,
porém, em sua maioria.
(5) Totalmente válido. Significa que o conteúdo da afirmativa é integralmente observado no contexto da unidade.
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3.5 RELAÇÃO DOS PRINCIPAIS DIRIGENTES E MEMBROS DE CONSELHOS,
INDICANDO O PERÍODO DE GESTÃO, A FUNÇÃO, O SEGMENTO, O ÓRGÃO OU A
ENTIDADE QUE REPRESENTA
Quadro 04 : Relação dos nomes dos dirigentes/membros do Conselho

Nome do dirigente/membro de Conselho

Período de
Gestão

Edivaldo Del Grande

2010-2014

Márcio Francisco Blanco do Valle

2010-2018

José Alves de Souza Neto

2010-2014

Marcelo Barbosa Avelar

2010-2014

Luiz Eduardo de Paiva

2010-2018

Eudes de Freitas Aquino

2014-2018

Manoel Carlos de Azevedo Ortolan

2014-2018

Milton Marcon

2010-2014

Raimundo Viana Macedo

2010-2014

Renato Nobile

2014-2018

Sérgio Brito

2014-2018

Tais Di Giorno

2014-2018

João Bosco Ribeiro

2010-2014

Lavínia de Alvarenga Vieira

2010-2014

Hélio Ferraz de Almeida

2010-2014

Arnaldo Antonio Bortoletto

2014-2018

Olavo Morales Garcia

2014-2018

Elias Antonio Neto

2014-2018

Antônio Carlos de Souza

2010-2014

João Alberto Salvi
Aramis Moutinho Junior
José Henrique da Silva Galhardo
Nelson Luiz Claro da Silva

2014-2018
2006indeterminado
2006indeterminado
2012indeterminado

Função
Presidente
Conselheiro
Titular
Conselheiro
Titular
Conselheiro
Titular
Conselheiro
Titular
Conselheiro
Titular
Conselheiro
Titular
Conselheiro
Suplente
Conselheiro
Suplente
Conselheiro
Suplente
Conselheiro
Suplente
Conselheiro
Suplente
Conselheiro
Titular
Conselheiro
Titular
Conselheiro
Titular
Conselheiro
Titular
Conselheiro
Titular
Conselheiro
Titular
Conselheiro
Suplente
Conselheiro
Suplente
Superintendente
Superintendente
Superintendente

Segmento, Órgão ou
entidade que
representa
Conselho
Administrativo
Conselho
Administrativo
Conselho
Administrativo
Conselho
Administrativo
Conselho
Administrativo
Conselho
Administrativo
Conselho
Administrativo
Conselho
Administrativo
Conselho
Administrativo
Conselho
Administrativo
Conselho
Administrativo
Conselho
Administrativo
Conselho
Fiscal
Conselho
Fiscal
Conselho
Fiscal
Conselho
Fiscal
Conselho
Fiscal
Conselho
Fiscal
Conselho
Fiscal
Conselho
Fiscal
Diretoria
Executiva
Diretoria
Executiva
Diretoria
Executiva

Fonte: Departamento Financeiro
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3.6 REMUNERAÇÃO PAGA AOS ADMINISTRADORES, MEMBROS DA DIRETORIA E DE
CONSELHOS
3.6.1- Política de Remuneração dos Membros da Diretoria Estatutária e dos Conselhos de
Administração e Fiscal
Os integrantes dos Conselhos Administrativo, Fiscal e o Presidente do SESCOOP/SP, 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, cujos valores
estão demonstrados no próximo item.
3.6.2- Demonstrativo da Remuneração Mensal de Membros de Conselhos
Tabela 68 - Remuneração dos Conselhos de Administração e Fiscal

No final deste relatório, ANEXO VIII, apresentamos o demonstrativo de Remuneração Mensal de
Membros de Conselhos, onde estabelecemos que os valores praticados em 2014 estão referenciados na
Resolução 032/2014 Conselho Administrativo do SESCOOP/SP
Observamos que foram relacionados nos demonstrativos apenas os conselheiros que estiveram
presentes nas reuniões realizadas em 2014.
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3.6.3- Demonstrativo Sintético da Remuneração dos Administradores e Membros de
Diretoria
Com relação ao(s) Superintendente(s) o Quadro 8 apresenta os valores totais pagos nos últimos
três exercícios.
Tabela 69 – Síntese da Remuneração do Superintendente
Valores em R$ 1,00
Identificação do Órgão
Órgão: Diretoria Executiva (Superintendência)
Remuneração dos Membros
Número de membros:
I – Remuneração Fixa (a+b+c+d)
a) salário ou pró-labore
b) benefícios diretos e indiretos
c) remuneração por participação em comitês
d) outros
II – Remuneração variável (e+f+g+h+i))
e) bônus
f) participação nos resultados
g) remuneração por participação em reuniões
h) comissões
i) outros
III – Total da Remuneração ( I + II)
IV – Benefícios pós-emprego
V – Benefícios motivados pela cessação do exercício do cargo
VI – Remuneração baseada em ações

2014
03
1.236.970,79
1.161.610,85
75.359,94

EXERCÍCIO
2013
03
1.089.246,70
1.035.373,05
53.873.65

2012
03
1.016.117,21
963.154,25
52.962,96

1.236.970,79

1.089.246,70

1.016.117,21

Fonte: Contabilidade e Módulo Orçamento Integrado – Relatórios Relsim 02 - Sistema Zeus

73

CAPÍTULO 4: PROGRAMAÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
4.1.

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA

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 do SESCOOP 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/SP nos três últimos exercícios.
Tabela 70 – Evolução das Receitas do SESCOOP SP – 2012/2014

2012

2013

Variação %
2013/2012

2014

Variação%
2013/2014

Contribuições

28.444.689,38

33.655.754,10

18,32

36.590.685,34

8,72

Financeiras

1.198.866,94

1.455.107,43

21,37

2.554.982,62

75,59

603,80

0,00

0

0,00

39.110,64

336.481,50

760,33

236.965,43

(29,56)

793.028,33

510.910,73

64,43%

169.065,87

(66,91)

30.476.299,09

35.958.253,76

17,99

39.551.699,26

9,99

Receita

Serviços
Outras Receitas
Correntes
Receitas de Capital
Receitas de
Transferências
TOTAL

Fonte: Planejamento e Orçamento - Relsim 4 receitas

O programa de trabalho/orçamento do SESCOOP/SP do exercício de 2014, na forma da
reprogramação aprovada pelo Conselho Nacional, envolveu recursos no total de R$ 50.428.698,00. As
receitas atingiram o valor de R$ 39.551.699,26 o que representou variação percentual de 9,99% em
relação ao ano de 2013. A execução da receita de 2014 está detalhada a seguir.
As Receitas de Contribuição SESCOOP/SP mantiveram-se dentro da expectativa para o ano,
alcançando uma variação positiva de 8,72%
As Receitas Financeiras ficaram bem elevadas em relação ao ano anterior em virtude do maior
volume de receitas em relação a 2013 e também pelo fato da não ocorrência dos investimentos previstos,
acarretando o direcionamento destes recursos para aplicações financeiras e ocasionando a variação de
75,59%.
Em Outras Receitas Correntes estão alocadas receitas de aluguel de espaços em nosso imóvel e
também pela venda de ativos, a variação negativa em (29,56)% se deu pela menor venda de ativos em
relação ao exercício anterior.
Na conta de Transferências Corrente geralmente alocamos receitas de convênio Fundecoop, que
em 2014 foram menores que em 2013 gerando variação negativa de (66,91)%
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Tabela 71 – Execução das Receitas do SESCOOP/SP– 2014

ORIGENS

Prevista
R$

Receitas de Contribuições
Receitas Patrimoniais

Outras Receitas Correntes

%

R$

%

Execução
%

34.952.448,00

69,31

36.590.685,34

92,58

104,69

1.650.755,00

3,27

2.554.982,62

6,46

157,78

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

170.495,00

0,65

169.065,87

0,43

99,16

13.655.000,00

26,77

236.965,43

0,60

1,74

Receitas de Serviços
Transferências Correntes

Realizada

Alienação de Bens

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Transferências de Capital

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Outras Receitas de Capital

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL

50.428.698,00

100

39.551.699,26

100

(78,43)

Fonte: Planejamento e Orçamento - Relsim 4 receitas

Nas Receitas de Contribuições a execução variou 4,69% em relação ao valor previsto, conforme
ofício nacional disponibilizado em julho de 2013.
As Receitas Patrimoniais tiveram sua execução muito superior ao que foi projetado pelo fato dos
investimentos previstos em reforma do edifício não ocorrerem e também pela não execução de algumas
ações dos diversos projetos da unidade o que resultou em saldo financeiro que foram aplicados em banco
gerando juros além do esperado com variação de 57,78% acima do previsto.
Em Transferência Corrente temos os valores de Fundecoop, fundo para execução de projetos
especiais.
Outras Receitas Correntes são realizadas as receitas de aluguel de espaço e receitas sobre venda
de ativos. A variação ocorre, pois nesta conta são lançados para a composição orçamentária o valor de
saldo de exercício anterior.
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4.2. DEMONSTRAÇÃO E ANÁLISE DO DESEMPENHO DA ENTIDADE NA EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Tabela 72 – Evolução das Despesas do SESCOOP/SP
Variação
Despesas (R$)

2012

2013

Variação
2013/2012 %

2014

2014/2013
%

Correntes

24.882.032,42

28.283.442,16

13,67

33.352.551,79

17,92

Pessoal e Encargos

12.737.816,62

15.206.703,98

19,38

17.279.564,24

13,63

Outras Despesas
Correntes

12.144.215,80

13.076.738,18

7,68

16.072.987,55

22,91

3.399.237,66

887.994,96

(73,88)

147.691,84

(83,37)

3.399.237,66

887.994,96

(73,88)

147.691,84

(83,37)

Inversões Financeiras

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Outras Despesas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3,15

33.500.243,63

14,84

De Capital
Investimentos

TOTAL

28.281.270,08

29.171.437,12

Fonte: Planejamento e Orçamento – Balanço Orçamentário

Dentre as Despesas Correntes temos Pessoal e Encargos com variação de 13,63% devido as novas
contratações e Outras Despesas Correntes temos despesas com aquisição de materiais de consumo e
contratações de serviços com variação de 22,91%, entre os anos de 2013 e 2014.
As Despesas de Capital concentra os Investimentos e que em 2014 houveram aquisições em
menor proporção que em 2013 gerando variação negativa de (83,37)%.
Tabela 73 – Execução das Despesas do SESCOOP/SP– 2014

GRUPOS

Prevista
R$

Realizada
%

R$

%

Execução
%

Pessoal e Encargos Sociais

18.270.098,00

36,23

17.279.564,24

51,58

94,58

Outras Despesas Correntes

20.714.595,00

41,08

16.072.987,55

47,98

77,59

Investimentos

11.444.005,00

22,69

147.691,84

0,44

1,29

Inversões Financeiras

0,00

0,00

TOTAL

50.428.698,00

100

0,00
33.500.243,63

0,00
100

0,00
66,43

Fonte: Planejamento e Orçamento – Balanço Orçamentário
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Em 2014, as Despesas com Pessoal e Encargos Sociais tiveram execução de 94,58% em virtude
de pequenos ajustes ocorridos ao longo do ano.
Em Outras Despesas Correntes executamos menos que o previsto devido a necessidade de
adequação no processo licitatório de eventos, instrumento esse utilizado para as contratações específicas
para os eventos previstos, o que impediu que fizéssemos as execuções conforme planejado, ficando em
2014 com 77,59% do previsto.
Em Investimento as despesas previstas com a reforma do edifício não ocorreram e foram
reprogramadas para 2015 acarretando 1,29% de execução.
Tabela 74 - Execução das Despesas por Modalidade de Licitação, por Natureza e por Elementos de
Despesa do SESCOOP/SP- 2013/2014

Modalidade de Contratação
1. Modalidade de Licitação
(a+b+c+d+e+f+g)
a) Convite
b) Tomada de Preços
c) Concorrência
d) Pregão
e) Concurso
f) Consulta
g) Regime Diferenciado de
Contratações Públicas
2. Contratações Diretas (h+i)
h) Dispensa
i) Inexigibilidade
3. Regime de Execução
Especial
j) Suprimento de Fundos
4. Pagamento de Pessoal (k+l)
k) Pagamento em Folha
l) Diárias
5. Outros
6. Total (1+2+3+4+5)

Despesa Liquidada
2014
2013

Despesa paga
2014

2013

R$ 4.785.119,80
R$
293.972,68
R$
R$
148.123,53
R$ 4.343.023,59
R$
R$
-

R$ 5.873.844,61
R$
66.441,14
R$
R$
162.716,82
R$ 5.644.686,65
R$
R$
-

R$ 5.324.829,61
R$
253.822,64
R$
R$
148.123,53
R$ 4.922.883,44
R$
R$
-

R$ 5.224.538,92
R$
66.441,14
R$
R$
162.716,82
R$ 4.995.380,96
R$
R$
-

R$
R$ 15.024.454,18
R$ 13.378.757,51
R$ 1.645.696,67

R$
R$ 9.111.547,13
R$ 7.615.679,87
R$ 1.495.867,26

R$
R$ 14.165.563,97
R$ 12.555.067,30
R$ 1.610.496,67

R$
R$ 8.753.500,31
R$ 7.285.133,05
R$ 1.468.367,26

R$
21.901,85
R$
21.901,85
R$ 17.508.072,88

R$
22.263,93
R$
22.263,93
R$ 15.379.921,61

R$
21.901,85
R$
21.901,85
R$ 14.799.955,26

R$
22.263,93
R$
22.263,93
R$ 13.182.846,45

R$ 17.279.564,24
R$
228.508,64
R$
R$ 37.339.548,71

R$ 15.176.703,98
R$
203.217,63

R$ 14.592.090,69
R$
207.864,57
R$
R$ 34.312.250,69

R$ 12.962.300,20
R$
220.546,25
R$
R$ 27.183.149,61

R$ 30.387.577,28

Fonte: Departamento de Compras e Licitações e Razões contábeis
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4.3 INFORMAÇÕES SOBRE OS DEZ MAIORES CONTRATOS E FAVORECIDOS COM
DESPESAS LIQUIDADAS NO EXERCÍCIO
Quadro 05 – Relação dos 10 maiores favorecidos com despesas liquidadas no exercício
CNPJ do Favorecido
48.090.146/0001-00
04.740.876/0001-25
00.920.881/0001-69

Nome do
Favorecido
Unimed do Estado
de S.P. – Federação
Estadual
Companhia
Brasileira de
Soluções e Serviços
Marfly Viagens e
Turismo Ltda

Modalidade
de Licitação
Dispensa
Pregão sem
Registro de
Preço
Pregão
Presencial

44.166.627/0001-92
51.561.819/0001-69
61.600.839/0001-55

95.870.069/0001-82
92.559830/0001-71

07.299204/0001-14
17.256428/0001-00

Lello Condomínios

Inexigível

Cooperativa
Paulista de Teatro

Credenciame
nto

Centro de
Integração Empresa
Escola CIEE
VTC Soluções em
Turismo Ltda EPP
Green Card S/A
Refeições,
Comércio e
Serviços
Sonorabiz
Produções
Artísticas Ltda
WER da Carmosina
Comércio e
Serviços em
Teleinformática

Natureza da
Despesa
Pessoal

Assistência Médica

Pessoal

Benefício – Vale
refeição

Corrente

Passagens e
Hospedagens

Corrente

Administradora de
Condomínios

Corrente

Apresentações
Teatrais

Corrente

Ministração de
Aulas aos Jovens
Aprendizes

Corrente

Passagens e
Hospedagens

Pessoal

Benefício – Vale
alimentação

Corrente

Organizadora de
eventos.

Investimento

Aquisição de
equipamentos de
infraestrutura de
rede.

Termo de
Parceria
Pregão
Presencial
Pregão sem
Registro de
Preço
Pregão sem
Registro de
Preço

Elemento de
Despesa

Pregão sem
Registro de
Preço

Valor Total (R$)
2.521.114,00
1.134.804,00
863.684,80
794.065,80
659.900,00
465.871,00

425.736,40
369.610,19

363.288,53
287.400,00

Fonte: Planejamento e Orçamento - Relatório Financeiro por entidades

4.4 RELAÇÃO DAS 10 (DEZ) EMPRESAS COM MAIORES VALORES CONTRATADOS
PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA
No ano de 2014 não foram contratadas empresas de obras de engenharia.
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4.5 TRANSFERÊNCIAS REGULAMENTARES DE CONVÊNIOS E OUTROS INSTRUMENTOS ANÁLOGOS VIGENTES NO
EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA
Quadro 06 - Transferências regulamentares de convênios e outros instrumentos análogos executados pelo SESCOOP/SP
Valores em R$ 1,00
Unidade Concedente
Nome:Serviço nacional de Aprendizagem do cooperativismo no Estado de São Paulo
CNPJ: 07.042.333/0001-22

UG/GESTÃO: SESCOOP/SP
Informações sobre as transferências
Valores Pactuados

Nº do
instrument
o

Beneficiário

1

006/2012

1

Modalidade

Valores Repassados

Vigência

Global

Contrapa
rtida

No exercício

Acumulado até exercício

63.971.579/0001-71

58.665,61

-

-

007/2012

73.085.573/0001-39

369.594,23

-

1

001/2013

43.643.139/0001-66

1500.000,00

1

001/2014

54.772.017/0001-96

1

002/2014

1

003/2014

Sit.
Início

Fim

43.999,70

11/06/2012

11/08/2014

4

-

265.693,38

11/06/2012

11/08/2014

4

-

-

1.152.300,00

27/03/2013

31/01/2014

4

14.000,00

-

8.950,00

8.950,00

08/04/2014

30/06/2014

4

43.643.139/0001-66

1500.000,00

-

1.348.811,00

1.348.811,00

15/05/2014

30/06/2015

1

57.508.426/0001-78

42.500,00

-

21.500,00

21.500,00

25/08/2014

31/01/2015

2

LEGENDA
Modalidade:

Situação da Transferência:

1 -Convênio

1 –Adimplente

2- Projetos Especiais Fundecoop

2 -Inadimplente
3 -Inadimplência Suspensa
4 -Concluído
5 -Excluído
6 -Rescindido
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7 -Arquivado
Fonte: Auditoria Interna

Quadro 07 - Transferências regulamentares de convênios e outros instrumentos análogos executados pelo SESCOOP/SP
Valores em R$ 1,00
Unidade Contratante
Nome:Serviço Nacional de Aprendizagem do cooperativismo no Estado de São Paulo
CNPJ: 07.042.333/0001-22

UG/GESTÃO: SESCOOP/SP
Informações sobre as transferências

Modalidade

2

Valores Pactuados

Nº do
instrument
o

Beneficiário

10/2013

SESCOOP/SP

Valores Repassados

Vigência

Global

Contrapartid
a

No exercício

Acumulado até exercício

236.166,00

186.222,02

-

236.166,00

Sit.
Início

Fim

12/08/2013

30/08/2014

4

LEGENDA
Modalidade:

Situação da Transferência:

1 -Convênio

1 -Adimplente

2- Projetos Especiais Fundecoop

2 -Inadimplente
3 -Inadimplência Suspensa
4 -Concluído
5 -Excluído
6 -Rescindido
7 -Arquivado

Fonte: Monitoramento e Desenvolvimento de Cooperativa
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Quadro 08 - Resumo dos instrumentos celebrados pelo SESCOOP SP nos três últimos exercícios
Valores em R$ 1,00
Unidade Concedente
Nome: Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo no Estado de São Paulo
CNPJ: 07.042.333/0001-22

UG/GESTÃO: SESCOOP/SP
Quantidade de instrumentos celebrados em
cada exercício

Modalidade

Convênio
Projetos Especiais Fundecoop
Totais

Valores repassados em cada exercício (independente do ano de
celebração)
(Valores em R$ 1,00)

2014

2013

2012

2014

2013

2012

03

04

07

1.379.261,00

1.553.326,37

2.034.053,22

-

-

-

-

-

-

03

04

07

1.379.261,00

1.553.326,37

2.034.053,22

Fonte: Departamento de Auditoria Interna
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Quadro 09 - Resumo dos instrumentos celebrados pelo SESCOOP/SP nos três últimos exercícios
Valores em R$ 1,00
Unidade Contratante
Nome: Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo no Estado de São Paulo
CNPJ: 07.042.333/0001-22

UG/GESTÃO: SESCOOP/SP
Quantidade de instrumentos celebrados
em cada exercício

Modalidade

Valores repassados em cada exercício (independente do ano
de celebração)
(Valores em R$ 1,00)

2014

2013

2012

2014

2013

2012

Convênio

-

-

-

-

-

-

Projetos Especiais Fundecoop

-

02

01

104.065,87

510.910,73

735.852,36

-

02

01

104.065,87

510.910,73

735.852,36

Totais
Fonte: Monitoramento e Desenvolvimento de Cooperativas
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Quadro 10 - Resumo da prestação de contas sobre transferências contratadas pelo SESCOOP/SP
na modalidade de convênio
Valores em R$ 1,00
Unidade Concedente
Nome: Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo no Estado de São Paulo
CNPJ:07.042.333/0001-22
UG/GESTÃO: SESCOOP/SP
Instrumentos
Exercício da
Prestação das Quantitativos e Montante Repassados
Contas
Convênios
Proj. Especiais Fundecoop
06
Quantidade
Contas
Prestadas
982.704,23
Montante Repassado
2014
01
Quantidade
Contas NÃO
Prestadas
396.556,77
Montante Repassado
8
Quantidade
Contas
Prestadas
2.466.722,32
Montante Repassado
2013
01
Quantidade
Contas NÃO
Prestadas
383.291,64
Montante Repassado
08
Quantidade
Contas
Prestadas
1.823.459,69
Montante Repassado
2012
Quantidade
Contas NÃO
Prestadas
Montante Repassado
Quantidade
Anteriores a
Contas NÃO
2012
Prestadas
Montante Repassado
Fonte: Departamento de Auditoria Interna
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Quadro 11 - Resumo da prestação de contas sobre transferências contratadas pelo SESCOOP/SP
na modalidade de projetos especiais
Valores em R$ 1,00
Unidade Contratante
Nome: Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo no Estado de São Paulo
CNPJ:07.042.333/0001-22
UG/GESTÃO: SESCOOP/SP
Instrumentos
Exercício da
Prestação das Quantitativos e Montante Repassados
Contas
Convênios
Projetos Especiais Fundecoop
01
Quantidade
Contas
Prestadas
236.166,00
Montante Repassado
2014
Quantidade
Contas NÃO
Prestadas
Montante Repassado
02
Quantidade
Contas
Prestadas
510.910,73
Montante Repassado
2013
Quantidade
Contas NÃO
Prestadas
Montante Repassado
02
Quantidade
Contas
Prestadas
735.852,36
Montante Repassado
2012
Quantidade
Contas NÃO
Prestadas
Montante Repassado
Quantidade
Anteriores a
Contas NÃO
2012
Prestadas
Montante Repassado
Fonte: Monitoramento e Desenvolvimento de Cooperativas
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Quadro 12 - Visão geral da análise das prestações de contas de repasses recebidos e/ou concedidos ao SESCOOP/SP

Unidade Concedente
Nome: Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo no Estado de São Paulo
CNPJ: 07.042.333/0001-22
Exercício da
Prestação das
Contas

UG/GESTÃO: SESCOOP/SP
Instrumentos
Quantitativos e Montantes Repassados
Projetos Fundecoop

Outros Instrumentos de Repasse

Quantidade de Contas Prestadas

Contas Analisadas
Com Prazo de Análise ainda não Vencido
Contas NÃO Analisadas

2014

Contas Analisadas
Com Prazo de Análise Vencido
Contas NÃO Analisadas

Quantidade Aprovada

-

Quantidade Reprovada

-

Quantidade de TCE

-

Montante Repassado (R$)

-

Quantidade

-

Montante Repassado (R$)

-

Quantidade Aprovada

-

06

Quantidade Reprovada

-

0

Quantidade de TCE

-

0

Montante Repassado (R$)

-

982.704,23

Quantidade

-

01

Montante Repassado (R$)

-

396.556,77
08

Quantidade de contas prestadas

2013

Contas Analisadas

Contas NÃO Analisadas

Quantidade Aprovada

-

08

Quantidade Reprovada

-

0

Quantidade de TCE

-

0

Montante repassado

-

2.466.722,32

Quantidade

-

01

Montante repassado (R$)

-

383.291,64

85

Exercício da
Prestação das
Contas

Instrumentos
Quantitativos e Montantes Repassados
Projetos Fundecoop

08

Quantidade de Contas Prestadas

2012

Contas analisadas

Contas NÃO Analisadas
Exercício
Contas NÃO Analisadas
Anterior a
2012
Fonte: Departamento de Auditoria Interna

Outros Instrumentos de Repasse

Quantidade Aprovada

-

08

Quantidade Reprovada

-

0

Quantidade de TCE

-

0

Montante Repassado

-

1.823.459,69

Quantidade

-

Montante Repassado

-

Quantidade

-

Montante Repassado

-

86

Quadro 13 - Visão geral da análise das prestações de contas de repasses recebidos e/ou concedidos ao SESCOOP/SP
Unidade Contratante
Nome: Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo no Estado de São Paulo
CNPJ: 07.042.333/0001-22
Exercício da
Prestação das
Contas

UG/GESTÃO: SESCOOP/SP
Instrumentos
Quantitativos e Montantes Repassados
Projetos Fundecoop
01

Outros Instrumentos de Repasse

Quantidade Aprovada

-

-

Quantidade Reprovada

-

-

Quantidade de TCE

-

-

Montante Repassado (R$)

-

-

Quantidade

-

-

Montante Repassado (R$)

-

-

Quantidade Aprovada

01

-

Quantidade Reprovada

-

-

Quantidade de Contas Prestadas

Contas Analisadas
Com Prazo de Análise ainda não Vencido
Contas NÃO Analisadas

2014

Contas Analisadas
Com Prazo de Análise Vencido

Quantidade de contas prestadas

2013

Contas Analisadas

Contas NÃO Analisadas

-

-

236.166,00

-

Quantidade

-

-

Montante Repassado (R$)

-

-

Quantidade de TCE
Montante Repassado (R$)

Contas NÃO Analisadas

-

01

Quantidade Aprovada

01

-

Quantidade Reprovada

-

-

Quantidade de TCE

-

-

Montante repassado

510.910,73

-

Quantidade

-

-

Montante repassado (R$)

-

-
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Exercício da
Prestação das
Contas

Instrumentos
Quantitativos e Montantes Repassados
Projetos Fundecoop
02

Outros Instrumentos de Repasse

Quantidade Aprovada

02

-

Quantidade Reprovada

-

-

Quantidade de TCE

-

-

Montante Repassado

735.852,36

-

Quantidade

-

-

Montante Repassado

-

-

Quantidade

-

-

Montante Repassado

-

-

Quantidade de Contas Prestadas

2012

Contas analisadas

Contas NÃO Analisadas
Exercício
Anterior a
2012

Contas NÃO Analisadas

-

Fonte: Monitoramento e Desenvolvimento de Cooperativas
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Quadro 14 - Resumo dos instrumentos de transferência do SESCOOP/SP que vigerão em 2015 e exercícios seguintes
Unidade Concedente
Nome: Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo no Estado de São Paulo
CNPJ: 07.042.333/0001-22

UG/GESTÃO: SESCOOP/SP
Valores (R$ 1,00)

Modalidade

Convênio

Qtd. de instrumentos
com vigência em 2015 e
seguintes
02

Contratados

Repassados até 2014

1.542.500,00

1.370.311,00

Previstos para 2015 e anos
seguintes
172.189,00

% do Valor
global
repassado até
o final do
exercício de
2014
88,84%

Contrato de Repasse

-

-

-

-

-

Termo de Cooperação

-

-

-

-

-

Termo de Compromisso (PAC)

-

-

-

-

-

Projetos Especiais Fundecoop

-

-

-

-

-

02

1.542.500,00

1.370.311,00

172.189,00

88,84%

Totais
Fonte: Departamento de Auditoria Interna

89

Quadro 15 - Resumo dos instrumentos de transferência do SESCOOP/SP que vigerão em 2015 e exercícios seguintes

Unidade Contratante
Nome: Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo no Estado de São Paulo
CNPJ: 07.042.333/0001-22

UG/GESTÃO: SESCOOP/SP
Valores (R$ 1,00)

% do Valor
global
repassado até
o final do
exercício de
2014

Qtd. de instrumentos
com vigência em 2015 e
seguintes

Contratados

Repassados até 2014

Previstos para 2015 e anos
seguintes

Convênio

-

-

-

-

-

Contrato de Repasse

-

-

-

-

-

Termo de Cooperação

-

-

-

-

-

Termo de Compromisso (PAC)

-

-

-

-

-

Projetos Especiais Fundecoop

-

-

-

-

-

Totais

-

-

-

-

-

Modalidade

Fonte: Monitoramento e Desenvolvimento de Cooperativas
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CAPÍTULO 5: GESTÃO DE PESSOAS, TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA E CUSTOS
RELACIONADOS.
5.1. ESTRUTURA DE PESSOAL DO SESCOOP/SP
Um ambiente de trabalho saudável, atrativo e motivador impulsiona a produtividade
organizacional e aumenta o nível de satisfação de seus colaboradores. Por isso, o SESCOOP/SP investe
constantemente na valorização e na melhoria da qualidade de vida do seu quadro de pessoal, sendo umas
das suas prioridades a capacitação e o desenvolvimento de sua equipe.
Com cerca de dezesseis anos de atuação, o SESCOOP/SP vê-se diante de desafios comuns a
organizações que se relacionam com um cenário dinâmico, exigindo contínuo aprimoramento dos
processos de trabalho. Por isso, a entidade vem crescendo e se desenvolvendo no sentido de melhor
atender aos seus objetivos organizacionais.
O Núcleo de Gestão de Pessoas no decorrer de 2014 trabalhou com quatro grandes projetos com
base no Planejamento Estratégico, conforme abaixo:
Objetivo 09:
Intensificar o desenvolvimento de competências alinhadas à estratégia do SESCOOP.
Linha de Ação:
Mapear e desenvolver as competências necessárias ao cumprimento da missão e estratégia do SESCOOP.
Projeto: Treinamento e Desenvolvimento
Objetivo: Continuar trabalhando a fim de diminuir os GAP´S de competência dos funcionários mapeados
pelo processo de Avaliação de Desempenho 2013, bem como proporcionar o desenvolvimento de
carreiras, sucessores e líderes, visando melhorar o resultado das equipes e do SESCOOP/SP como um
todo.
Linha de Ação:
Garantir a estrutura organizacional e o quadro de pessoal adequado para o cumprimento dos objetivos do
SESCOOP.
Projeto: Segurança do Trabalho
Objetivo: Promover e preservar a saúde dos colaboradores, prevenir doenças e acidentes de trabalho,
orientar sobre a utilização de EPI, condições do ambiente de trabalho, ergonomia e prevenção de
incêndio. Através de acompanhamento dos programas previstos nas Normas Regulamentadoras do
Ministério do Trabalho: PCMSO, PPRA, LTCAT, Laudo Ergonômico, Brigada de Incêndio e CIPA.
Linha de Ação:
Desenvolver e incentivar a promoção da qualidade de vida dos colaboradores.
91

Projeto: Ações de RH
Objetivo: Promover eventos e ações de acordo com o calendário de datas comemorativas ao longo do ano,
com a finalidade de proporcionar integração, melhorar o relacionamento interpessoal, trabalho em equipe
entre todos os colaboradores.
Projeto: Qualidade de Vida
Objetivo: Estimular os colaboradores a adotarem hábitos mais saudáveis, no que diz respeito à saúde,
alimentação, práticas esportivas, culturais, sociais, lazer, etc. Valorização do colaborador através da
promoção do bem estar e melhoria no clima organizacional.
O reflexo destas ações pode ser observado através de indicadores como:
- Turnover
- Absenteísmo
- Entrevista de Desligamento

AFASTAMENTOS
Segue abaixo relação constando os afastamentos que o SESCOOP/SP teve no decorrer de 2014.
Data
Afastamento
21/05/2014

Data Fim
Afastamento.
02/11/2014

Num.
Dias
166

Licença Maternidade

09/06/2014

06/10/2014

134

Erika Daniela Feixas Molinaro

Licença Maternidade

07/10/2014

31/12/2014

86

Flavia Visentim dos Santos

Auxílio Doença

27/02/2014

15/06/2014

109

Flavia Visentim dos Santos

Licença Maternidade

16/06/2014

27/10/2014

124

Marcela de Castro Mouro

Auxílio Doença

09/06/2014

14/07/2014

36

Thais Helena Fernandes Antunes

Auxílio Doença

18/07/2014

09/09/2014

54

Thais Helena Fernandes Antunes

Licença Maternidade

10/09/2014

31/12/2014

113

Vagneia Dalmaso P. de Souza

Licença Maternidade

14/07/2014

25/11/2015

135

Nome

Tipo Afastamento

Ariadna Lopes

Auxílio Doença

Bibiana Jarandya Alves Sobrinho

Durante o ano de 2014 tivemos algumas gestantes no SESCOOP/SP e parte destes afastamentos
de auxílio doença se deve à solicitação por parte do médico responsável pelo acompanhamento da mesma
antes da licença maternidade, por necessidade de repouso na fase final da gravidez.
Dos casos citados acima somente dois foram por motivos de doença propriamente ditos.

92

Tabela 75 – Evolução da Estrutura de Pessoal do SESCOOP/SP (2011-2014)
Descrição

2011
Quant.

Funcionários contratados - CLT em exercício na
Unidade, lotados nas Áreas Finalísticas

Salários
74

Quant.
Funcionários contratados - CLT em exercício na
Unidade, lotados nas Áreas de Administração e
Apoio

Despesa

41

Valor
Prev.
3.437.274,07

Valor Real.

1.070.204,00

967.609,42

Benefícios

885.533,00

669.342,98

Salários

Valor
Prev.
3.335.924,23

Encargos

1.048.200,00

1.013.040,92

651.504,00

574.654,81
9.703.868,51

Despesa

115

9.777.135,30

Descrição

Quant.

3.184.360,47

Encargos

Benefícios
Total Quadro Fixo

2012

Valor Real.
3.294.859,91

Despesa
Salários

67

Quant.
66

Valor
Prev.
3.928.950,00

Valor
Real.
3.640.264,03

Encargos

1.297.378,00

1.295.593,86

Benefícios

1.075.510,00

841.824,63

Salários

Valor
Prev.
4.642.675,10

Valor
Real.
4.533.941,11

Encargos

1.690.256,00

1.548.185,14

958.662,00

843.804,95

13.593.431,10

12.703.613,72

Despesa

Benefícios
133

2011
Quant.

Estagiários
04

Despesa

Valor
Prev.

Valor Real.

Bolsa auxílio

25.219,70

25.219,70
--

Salários

-Valor
Prev.
--

Encargos
Benefícios

Taxa
Quant.
Terceirizados

Despesa

Quant.
03

Despesa

Valor
Prev.

Valor
Real.

Bolsa auxílio

34.202,90

34.202,90
--

--

Salários

-Valor
Prev.
--

--

--

Encargos

--

--

--

--

Benefícios

--

--

Valor Real.

Taxa
Quant.

Total Temporários e Estagiários

04

25.219,70

25.219,70

03

Total da Unidade

119

10.453.859,00

9.729.088,21

136

Despesa

13.627.634,00

Valor Real.
--

12.737.816,62

Continua..
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Descrição

2013
Quant.

Funcionários contratados - CLT em exercício na
Unidade, lotados nas Áreas Finalísticas

67

Quant.
Funcionários contratados - CLT em exercício na
Unidade, lotados nas Áreas de Administração e
Apoio

Total Quadro Fixo

72

Salários
Encargos

Valor
Prev.
4.486.275,87
1.532.863,00

4.265.984,00
1.572.355,65

Benefícios

1.205.422,00

1.025.687,55

Valor
Prev.

Valor Real.

Despesa

Despesa

Valor Real.

Salários

5.648.983,82

5.402.393,02

Encargos

1.857.500,00

1.801.537,53

Benefícios

1.223.129,00

1.049.054,12

139

15.954.173,69

Descrição

15.117.011,87

Quant.

75

Despesa
Salários
Encargos
Benefícios

Quant.

Despesa
Salários

80

Encargos
Benefícios

155

2014
Valor
Prev.
5.254.066,00
1.740.189,00
1.398.081,00

Valor Real.
4.900.494,39
1.808.694,89
1.255.689,00

Valor
Valor Real.
Prev.
6.248.755,00
5.871.938,85
2.067.599,00

2.016.582,80

1.561.408,00

1.426.164,31

18.270.098,00

17.279.564,24

2013
Quant.

Estagiários
09

Despesa
Bolsa auxílio
Taxa

Valor Real.

Quant.

99.221,31
04

--

--

Despesa
Bolsa auxílio

Salários

--

Encargos

--

--

-

Encargos

Benefícios

--

--

-

Benefícios

Despesa

Valor
Prev.

Valor Real.

101.074,81

101.074,81

Valor
Prev.

Valor Real.

101.074,81
17.380.639,05

Taxa

Valor
Prev.
--

Quant.

Terceirizados

Valor
Prev.
99.221,31

Valor
Real.
-

Despesa
Salários

Total Temporários e Estagiários

09

99.221,31

99.221,31

04

101.074,81

Total da Unidade
Fonte: Núcleo de Gestão de Pessoas

148

16.053.395,00

15.216.233,18

159

18.371.172,81
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Tabela 76 – Evolução da Estrutura de Pessoal do SESCOOP/SP, por Faixa Etária (2014)
Descrição
Funcionários contratados - CLT em exercício
na Unidade, lotados nas Áreas Finalísticas
Funcionários contratados - CLT em exercício
na Unidade, lotados nas Áreas de
Administração e Apoio
Total Quadro Fixo

Até 30 anos
23

De 31 a 40 anos
34

De 41 a 50 anos
12

De 51 a 60 anos
04

Acima de 60 anos
02

TOTAL

29

30

12

06

03

80

52

64

24

10

05

155

Descrição

Até 30 anos
03

De 31 a 40 anos
01

De 41 a 50 anos
-

De 51 a 60 anos
-

Acima de 60 anos
-

TOTAL

-

-

-

-

-

-

Total Temporários e Estagiários

03

01

-

-

-

4

Total da Unidade
Fonte: Núcleo de Gestão de Pessoas

55

65

24

10

05

159

Estagiários
Terceirizados

75

4
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Tabela 77 – Evolução da Estrutura de Pessoal do SESCOOP/SP, por Nível de Escolaridade (2014)

Descrição
Funcionários contratados - CLT em
exercício na Unidade, lotados nas Áreas
Finalísticas
Funcionários contratados - CLT em
exercício na Unidade, lotados nas Áreas de
Administração e Apoio
Total Quadro Fixo

Quantidade de Pessoas por Nível de Escolaridade
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

41

16

04

01

03

02

21

45

12

03

02

31

86

28

04

01

86

28

04

01

Descrição
4

Estagiários
Terceirizados
Total Temporários e Estagiários
Total da Unidade

03

02

35

Fonte : Núcleo de Gestão de Pessoas
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.
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Tabela 78 – Investimentos em Capacitação de Pessoal, executados pelo SESCOOP/SP (2014)
Treinamentos

Cursos de Graduação

Cursos de Pós-Graduação

Descrição

Quantidade

Valor
(R$ 1,00)

Quantidade

Valor
(R$ 1,00)

Quantidade

Valor
(R$ 1,00)

Funcionários contratados - CLT em exercício
na Unidade, lotados nas Áreas Finalísticas
Funcionários contratados - CLT em exercício
na Unidade, lotados nas Áreas de
Administração e Apoio
Total Quadro Fixo
Estagiários
Terceirizados

19

29.322,80

-

-

-

-

36

113.026,63

-

-

-

-

55

142.349,43

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

55

142.349,43

-

-

-

-

Total Temporários e Estagiários
Total da Unidade
Fonte: Núcleo de Gestão de Pessoas

Treinamentos In Company

Treinamento

Funcionários CLT- Áreas
Finalísticas

Funcionários CLT- Áreas de Apoio

Valor por Ação R$

Formação de brigadistas- Pista

10

22

R$ 7.881,00

Oratória- Técnicas de Apresentação

07

05

R$ 3.200,00

Treinamento e Desenvolvimento

13

-

R$ 3.200,00

Treinamento Brigada- Primeiros Socorros e
Plano de Abandono

10

22

R$ 4.280,00
97

Planejamento e Organização

15

7

R$ 5.780,00

Administração de Conflitos

15

10

R$ 11.900,00

Comunicação Integrada em Marketing

-

16

R$ 12.765,00

Comunicação Assertiva

07

05

R$ 8.970,00

Palestra de Educação Financeira

33

27

Gratuito

Procedimentos Administrativos

17

12

Gratuito

Excel

10

05

Gratuito

Cooperativismo

34

47

Gratuito

Total

171

178

R$ 57.976,00

Fonte: Núcleo de Gestão de Pessoas

Em conformidade com o Planejamento Estratégico, Objetivo nº 9 e Linha de Ação 32, o Projeto T&D, visa o desenvolvimento dos colaboradores do
SESCOOP/SP.
Nossa maior fonte de diagnóstico de treinamento é a Avaliação de Desempenho realizada anualmente no mês de agosto. Em paralelo realizamos uma
entrevista com os gestores com objetivo de alinhar as necessidades da área com a finalidade de tornar o treinamento mais assertivo.
A capacitação constante do quadro funcional faz parte da estratégia da empresa em atendimento ao mercado cada vez mais competitivo e ao
diferencial em prestação de serviços que queremos oferecer às cooperativas.
Através dos treinamentos trabalhamos a redução de gap’s de competência, aperfeiçoamento técnico, reciclagem e obtenção de novos conhecimentos.
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Tabela 79 – Distribuição dos Colaboradores por Cargo (2014)
Indicador
Número de colaboradores no cargo (Nível Fundamental)
Número de colaboradores no cargo de técnico (Nível médio)
Número de colaboradores no cargo de analista (Nível Superior)
Número de colaboradores no cargo de coordenador de processo
Número de colaboradores no cargo de gerente/assessor
Número de colaboradores no cargo de gerente geral
Número de colaboradores no cargo de superintendente
TOTAL

Nº
11
42
71
18
10
03
155

%
7,10
27,10
45,80
11,61
6,46
1,93
100,0

Fonte: Núcleo de Gestão de Pessoas

Tabela 80 – Distribuição dos Colaboradores, por Faixa Salarial (2014)
Indicador
Número de colaboradores com salário até R$ 2.000,00
Número de colaboradores com salário de 2.001,00 a 3.000,00
Número de colaboradores com salário de 3.001,00 a 5000,00
Número de colaboradores com salário de 5.001,00 a 6.000,00
Número de colaboradores com salário de 6.001,00 a 7.000,00
Número de colaboradores com salário de 7.001,00 a 8.000,00
Número de colaboradores com salário de 8.001,00 a 9.000,00
Número de colaboradores com salário de 9.001,00 a 10.000,00
Número de colaboradores com salário acima de R$ 10.000,00
Total

Nº
50
03
59
05
03
04
18
0
13
155

%
32,26
1,93
38,08
3,22
1,93
2,59
11,60
0
8,39
100

Fonte: Núcleo de Gestão de Pessoas

O SESCOOP/SP possui um plano de Cargos, Carreiras e Salários. O Plano trabalha com os
seguintes cargos:
- Nível Fundamental
- Nível Médio
- Nível Superior
- Instrutor de Qualificação
- Nível Superior Profissional
- Livre Provimento (cargos de nomeação).
Trabalha também com 4 tabelas salariais distintas (níveis e classes), uma para cada cargo, sendo
que Nível Superior e Instrutor de Qualificação utilizam a mesma tabela.
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Tabela 81 – Movimentação do Quadro de Pessoal (2014) – TURNOVER

Meses

Número de
colaboradores
Inicio do mês

Número de
Admissões

Número de
Demissões

Número de
colaboradores
Final do mês

Índice (%)

Janeiro

139

09

01

147

3,60%

Fevereiro

147

04

05

146

3,06%

Março

146

11

0

157

3,77%

Abril

157

01

06

152

2,23%

Maio

152

0

04

148

1,32%

Junho

148

03

0

151

1,01%

Julho

151

12

06

157

5,96%

Agosto

157

04

02

159

1,91%

Setembro

159

01

01

159

0,63%

Outubro

159

02

01

160

0,94%

Novembro

160

0

04

156

1,25%

Dezembro

156

0

01

155

0,32%

Total no Ano

1831

47

31

1847

2,13%

Fonte: Núcleo de Gestão de Pessoas

Em 2014 tivemos 10 Pedidos de Demissão, 19 Desligamentos e 02 Términos de Contrato.
Os Pedidos de Demissão em sua grande maioria aconteceram devido a propostas de crescimento
profissional e maiores salários em outras instituições, conforme dados colhidos do Formulário de
Entrevista de Desligamento.
Parte também dos Pedidos de Demissão são solicitados pelo público jovem (geração Y) que
apresentam comportamento diferenciado das gerações anteriores ficando menos tempo nas instituições,
sempre em busca de novas oportunidades.
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Os Desligamentos em grande parte foram efetuados devido à reestruturações internas em alguns
departamentos/setores.
O volume maior de contratação foi por motivo de substituição dos colaboradores desligados e
também novas demandas levantadas em decorrência das reestruturações.
Tabela 82 – Qualificação da Força de Trabalho (2014)
Indicador
Número de ações de capacitação
Número de horas de capacitação
Número de empregados capacitados no exercício
Média de ações de capacitação por empregado
Média de horas de capacitação por empregado

Nº
92
2622hs
156
0,49
16,81

Fonte: Núcleo de Gestão de Pessoas

O Núcleo de Gestão de Pessoas tem trabalhado com os gestores no sentido de capacitação das
equipes de trabalho, tanto na parte técnica quanto comportamental, através dos gap’s levantados na
Avaliação de Desempenho.
Nosso objetivo é trabalhar todos os gaps existentes, aumentando assim a média de ações de
capacitação por empregado.
5.2. INFORMAÇÕES SOBRE A TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SOBRE QUADRO
DE ESTAGIÁRIOS
Relação dos Estagiários em 2014
Nome

Admissão

Bolsa Auxílio

Área (Finalística ou
Adm. e Apoio)

Heverton Tonani Sierra

01/10/2013

R$ 1.151,92

Formação Profissional

Marcio Antonio de Oliveira
Júnior

16/09/2013

R$ 1.760,74

Marketing

Maria Letícia Simoncelos C.
da Silva

10/11/2014

R$ 1.558,63

Monitoramento

Thaise Marques Gonçalves

08/04/2013

R$ 1.760,74

Monitoramento

5.3. RELAÇÃO À DESONERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO
Em relação à desoneração da folha de pagamento propiciada pelo art. 7º da lei 12.546/2011 e pelo
art. 2º do decreto 7.828/2012, não foi realizado levantamento no ano de 2014.
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CAPÍTULO 6: GESTÃO DO PATRIMÔNIO MOBILIÁRIO E IMOBILIÁRIO
6.1. GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS
A frota de veículos esta sob a responsabilidade do Núcleo de Infraestrutura, encarregado de
efetuar o controle, acompanhamento e manutenção dos veículos.
A frota é composta atualmente pelos seguintes veículos:
Despesas de 2014
Veículo

1

Descrição
do Veículo

Grand
FVVSiena
4388
Essence 1.6

2

Gol 1.6
Power

3

Parati 1.6

4

Parati 1.6

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Placa

EQG2682
EQV1106
EQX3957

Cruze Lt
EXI1.8 Ecotec
5907
6
Dodge
FEZDurango
4941
Crew
Palio
FIHEssence 1.6 7423
FIHPalio
Essence 1.6 7424
Palio
FIHEssence 1.6 7425
Palio
FIHEssence 1.6 7426
Palio
FIHEssence 1.6 7427
Palio
FIHEssence 1.6 7434
Palio
FIHEssence 1.6 7435
Doblo
FIHEssence 1.8
7428
Flex

Data
Aquisição

Ano/Modelo

Km
Rodados

28/07/14

14/15

27.967

29/09/10

10/11

4.221

R$ 1.213,09

18/10/10

10/11

23.507

R$ 1.220,54

18/10/10

10/11

15.094

R$ 1.220,54

13/08/12

12/12

21.954

R$ 2.335,85

28/06/13

12/13

40.222

R$ 6.144,18

18/12/12

12/13

36.374

18/12/12

12/13

25.693

R$ 1.441,35

18/12/12

12/13

26.733

R$ 1.441,35

18/12/12

12/13

31.841

R$ 1.441,35

18/12/12

12/13

31.811

R$ 1.441,35

18/12/12

12/13

28.780

R$ 1.441,35

18/12/12

12/13

11.563

R$ 1.441,35

18/12/12

12/13

15.276

R$ 1.944,82

Despesa com
Documentação

Despesa com
Manutenção

Despesa com
Combustível e
Lubrificantes

R$ 55.494,87

R$ 129.280,22

R$ 840,00

R$ 1.441,35
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Para a utilização da frota o SESCOOP/SP confeccionou normativa interna que irá regulamenta os
procedimentos relativos a todos os assuntos que envolvem desde a aquisição, padronização, utilização,
manutenção, substituição e a baixa dos veículos está norma será enviada para aprovação do Conselho
Administrativo em 2015.
Destacamos a importância de possuir a frota de veículos, uma vez que dá suporte para todas as
atividades finalísticas que o SESCOOP/SP desenvolve, permitindo agilidade e eficiência no deslocamento
para as ações desenvolvidas.
A escolha por possuir uma frota própria se dá pelo custo x benefício que ela proporciona, uma vez
que devido ao número reduzido de veículos o custo operacional para locação torna-se muito mais
oneroso, bem como a segurança pela manutenção corretiva sendo realizada pelo SESCOOP/SP, que
proporciona maior segurança para utilização dos veículos.
Atualmente para controle da frota utilizamos recursos como software e serviços de gerenciamento
(vale combustível, sem parar), planilhas e formulários que permitem um quadro geral da utilização dos
veículos.
6.2. GESTÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO
A estrutura física do prédio e instalações são onde estão instaladas as sedes do SESCOOP/SP e
OCESP. O prédio como um todo é de propriedade rateada entre Sescoop SP e OCESP nas proporções de
80% e 20% respectivamente, sendo que a utilização por parte do SESCOOP/SP abrange os seus 80%
reconhecidos no ativo imobilizado e também parte dos 20% de posse da OCESP por meio de
arrendamento de imóvel.
SESCOOP/SP – PROPRIETÁRIO
Edifício: Casa do Cooperativismo Paulista
Endereço: Rua Treze de Maio, 1.376
Data de aquisição: 15/06/2007
Custo de Aquisição (construção e terreno): R$ 23.658.240,68
Valor de Mercado* (construção e terreno): R$ 38.160.000,00
*Laudo emitido pela empresa 2H Engenharia Perícias e Avaliações em 07/2013.
Objetivo: Desenvolver atividade operacionais do SESCOOP/SP.
SESCOOP/SP - LOCATÁRIO
Locador: Organização das Cooperativas do Estado de São Paulo
Edifício: Casa do Cooperativismo Paulista
Endereço: Rua Treze de Maio, 1.376
Contrato de Locação nº: 017/13
Período de locação: 36 meses – 01/09/2013 a 31/09/2016
Área: 3.358,08m²
Objetivo: Desenvolver atividade operacionais do SESCOOP/SP.
Locador: Claudio Elias Kalili
Endereço: Rua Emilio Ribas, 70 - AP 41 – Bairro Perdizes
Contrato de Locação nº: 015/2014
Período de locação: 30 meses - 26/03/2014 a 26/09/2016
Objetivo: Imóvel funcional
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CAPÍTULO 7: GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

7.1 – SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
a) Relação dos sistemas
Totvs = Microsiga, Folha de pagamentos SESCOOP/SP se relaciona com o Zeus (contabilidade),
através de arquivo texto (pagamento folha);
Zeus = Zeus, sistema contábil e de gerência de Patrimônio, controla pagamentos de serviços e
material, controla contratos de serviço e fornecimento;
Inova = Serviço de e-mail, plataforma Zimbra;
Venki = Supravizio, serviço front-end e back-end para gerenciamento de planejamento e
requisição de cursos e eventos efetuados pelas Cooperativas
junto ao SESCOOP. Valida antes junto ao Sistema de Cadastro a regularidade e adimplência da
cooperativa;
Sistema de Cadastro = Gerencia todas as informações das cooperativas registradas na OCESP,
inclusive sua regularidade documental e adimplência quanto às contribuições obrigatórias e
acessórias (informação de adimplência é coletada no sistema OpenSystem [OCESP]);
Sistema de Registro = Gerencia o processo de registro de uma nova cooperativa na OCESP.
Vencida todas as etapas o mesmo finalmente registra essa cooperativa no Sistema de Cadastro.
Inetweb = Serviço de Nuvem (hospedagem) para os sistemas online do SESCOOP/SP (sites,
sistema de Cadastro, sistema de Registro, etc);
SmartVoip = Serviço de link de internet via fibra óptica;
Embratel = Serviço de link de Internet via Fibra Óptica (quando aplicável) e sinal de Rádio;
b) Eventuais necessidades de novos sistemas informatizados ou funcionalidades
CRM; Gestão de Relacionamento com o Cliente com foco principalmente em unificar o
atendimento a todas as cooperativas pelas diversas áreas do SESCOOP/SP, além de extrair
inteligência desse atendimento. – Em estudo.
GED; Gerenciamento Eletrônico de Documentos, com foco a gerir, agilizar e controlar o acesso à
documentos gerados pelas atividades do SESCOOP/SP. – Em estudo.
c) Relação dos Contratos na Área de Tecnologia da Informação
No quadro a seguir relacionamos os contratos na área de Tecnologia da Informação que vigeram
no exercício de 2014.
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Quadro 16 - Contratos na Área de Tecnologia da Informação em 2014

Nº do
Contrato

Fornecedores
Objeto

TA 03036/10
TA 04036/10

Suporte e
Atualização
TOTVS

TA 02066/11
TA 03066/11

Caixas de E-mail
Zimbra

Vigência

CNPJ

Denominação

Custo

Valores
Desembolsados
2014

TOTVS

R$
25.413,60
R$
27.270,96

R$
26.187,50

Inova

R$
22.800,00
R$
22.800,00

R$
20.900,00

05.071.294/0001-66

Venki (*)

R$
24.464,04
R$
8.160,00

R$
18.979,36

12 meses
53.113.791/0001-22
12 meses
12 meses
01.427.728/0001-67
12 meses
12 meses

CT 035/13
TA 01035/13

Licença e suporte
Supravizio

CT 014/14

Serviço de Nuvem

36 meses

03.241.757/0001-65

Inetweb

R$
13.270,00

R$
2.813,72

CT 024/14

Dirf/Rais/Homolognet

1 mês

15.286.217/0001-87

Proativa

R$
6.750,00

R$
6.750,00

CT 027/14

E-social fase 1 e 2

12 meses

15.286.217/0001-88

Proativa

R$
6.120,00

R$
2.632,50

CT
037/14

Manutenção e
configuração
Protheus

12 meses

15.286.217/0001-88

Proativa

R$
16.449,60

R$
8.361,89

CT
042/14

Internet via
Fibra Óptica

36 meses

10.943.095/0001-30

SmartVoip

R$
50.148,00

R$
4.179,00

CT
001/14

Manutenção
Web

12 meses

10.562.956/0001-30

CBDS

R$
75.000,00

R$
37.495,56

CT
054/11

Internet via
Fibra Óptica

36 meses

33.530.486/0001-29

Embratel

R$
101.268,00

R$
28.175,09

CT
007/14

Internet via
Rádio

36 meses

33.530.486/0001-29

Embratel

R$
63.000,00

R$
3.499,94

12 meses

* Esse contrato prevê cobrança por evento de suporte, quando usado além da quantidade prevista.
CT = Contrato; TA = Termo Aditivo.
Fonte: Tecnologia da Informação
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CAPÍTULO 8: GESTÃO DO USO DOS RECURSOS RENOVÁVEIS E SUSTENTABILIDADE
AMBIENTAL
8.1. GESTÃO AMBIENTAL E LICITAÇÕES SUSTENTÁVEIS
O SESCOOP/SP realiza separação dos resíduos recicláveis descartados e procede sua destinação
as associações, cooperativas de catadores e entidades de coleta desses materiais. Esclarecemos também
que a unidade observa parâmetros do Decreto nº 7.746/12 em suas contratações, entretanto não possui um
Plano de Logística Sustentável – PLS, conforme art. 16 do referido Decreto, como podemos conferir no
quadro a seguir.
Quadro 17 – Aspectos da Gestão Ambiental

Aspectos sobre a gestão ambiental e Licitações Sustentáveis

Avaliação
Sim

Não
x

1. Sua unidade participa da Agenda Ambiental da Administração Pública (A3P)?
2.

Na unidade ocorre separação dos resíduos recicláveis descartados, bem como sua destinação a associações
e cooperativas de catadores, conforme dispõe o Decreto nº 5.940/2006?

x

3.

As contratações realizadas pela unidade jurisdicionada observam os parâmetros estabelecidos no Decreto
nº 7.746/2012?

x

4.

A unidade possui plano de gestão de logística sustentável (PLS) de que trata o art. 16 do Decreto
7.746/2012? Caso a resposta seja positiva, responda os itens 5 a 8.

5.

A Comissão gestora do PLS foi constituída na forma do art. 6º da IN SLTI/MPOG 10, de 12 de novembro
de 2012?

6.

O PLS está formalizado na forma do art. 9° da IN SLTI/MPOG 10/2012, atendendo a todos os tópicos
nele estabelecidos?

x

O PLS encontra-se publicado e disponível no site da unidade (art. 12 da IN SLTI/MPOG 10/2012)?
7.
Caso positivo, indicar o endereço na Internet no qual o plano pode ser acessado.
Os resultados alcançados a partir da implementação das ações definidas no PLS são publicados
semestralmente no sítio da unidade na Internet, apresentando as metas alcançadas e os resultados medidos
8. pelos indicadores (art. 13 da IN SLTI/MPOG 10/2012)?
Caso positivo, indicar o endereço na Internet no qual os resultados podem ser acessados.
Considerações Gerais
Os demais itens não foram avaliados pois a unidade não adotou o PLS
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CAPÍTULO 9: ATENDIMENTO DE DEMANDAS DE ÓRGÃOS DE CONTROLE

9.1. TRATAMENTO DE DELIBERAÇÕES EXARADAS EM ACÓRDÃO DO TCU
9.1.1. Deliberações do TCU Atendidas no Exercício
No exercício de 2014 não foram registradas nenhum tipo de recomendação e/ou determinação
emitido pelo Tribunal de Contas da União – TCU.
9.2. TRATAMENTO DE RECOMENDAÇÕES DO ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO
9.2.1. Recomendações do Órgão de Controle Interno Atendidas no Exercício
Quadro 18 - Deliberações da C.G.U. Atendidas Exercício
Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
Código SIORG
Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo no Estado de São Paulo
Recomendações do OCI
Recomendações Expedidas pelo OCI
Ordem
Identificação do Relatório de Auditoria
Item do RA
Comunicação Expedida
Relatório 20140816
1.2.1.1
Ofício 27.289/2014
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação
Código SIORG
SESCOOP/SP – Processo Licitatório N.° 002/2013 (Organização de Eventos)
Descrição da Recomendação
Recomendação 1: Abster-se de realizar processos licitatórios, por meio dos quais, sejam outorgados ao contratado, poderes de
subcontratar serviços relacionados no Termo de Referência mediante utilização de critérios inconsistentes com o Regulamento
de Licitações e Contratos da entidade, tais como os relacionados com a modalidade de licitação, tipo de licitação, publicidade,
definição de objeto, bom como os procedimentos específicos relativos ao recebimento, avaliação de julgamento das propostas
obtidas dos licitantes.
Recomendação 2: Adotar nas contratações que se caracterizam por considerável nível de complexidade e especificidade, dentre
os que se fizerem necessários, os seguintes procedimentos com relação ao processo licitatório: a) Definir como objeto a ser
licitado, o evento determinado, em sua integralidade; b) Elaborar previamente pesquisas de preço de mercado apropriadas para
servir de base ao julgamento e aceitação das propostas obtidas junto aos licitantes; c) Elaborar e incluir como parte integrante
do Edital, orçamento consolidado para cada evento a ser licitado com base em planilhas que contenham os quantitativos e os
respectivos preços unitários de cada serviço componente do evento, obtidos por meio de pesquisa de mercado. d) Elaborar
orçamento estimado em planilhas de quantitativos e preços unitários a fim de propiciar maior padronização na obtenção das
propostas encaminhadas pelos licitantes, facilitando o posterior processo de julgamento das mesmas.
Recomendação 3: Prover treinamento e capacitação sobre a elaboração de editais e de orçamentos em planilhas estimativas de
quantidades e preços unitários para a equipe responsável pela condução dos processos licitatórios da entidade.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação
Comissão Permanente de Licitação e Núcleo de Eventos

Código SIORG

Síntese da Providência Adotada
Cancelamento de edital de mesmo objeto que estava em início de execução no período de auditoria da CGU, a fim de não
mantermos o processo como o anterior e consequentemente efetivarmos as mesmas inconformidades. Desenvolvimento dos
seguintes planos de ação para implementação imediata:
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Plano de Ação 1 e 2: Elaborar Planejamento Detalhado dos Eventos da entidade, a fim de efetuar processo licitatório,
contemplando:
• Descrição dos eventos previstos com indicação de data e local
• Estimativa de serviços por evento
• Estimativa de quantitativo de itens por serviço e evento
• Estimativa de preço por item e serviço, realizada com base em pesquisa de mercado por item
Neste aspecto o Planejamento da licitação contemplará a planilha orçamentária por evento, por tipo de serviço e itens
específicos.
Quanto a recomendação 3, informamos que são realizados treinamentos periódicos e que os profissionais envolvidos no
respectivo processo já tinham recebido treinamento, mas ficaremos atentos para a necessidade da capacitação contínua.
Síntese dos Resultados Obtidos
Cancelamento da licitação em andamento e reestruturação do edital para licitação de mesmo objeto.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor
As recomendações foram acatadas e imediatamente deram início a reestruturação do edital de licitação para eventos, de forma
a atender as recomendações apresentadas pelo órgão de controle.

Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
Código SIORG
Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo no Estado de São Paulo
Recomendações do OCI
Recomendações Expedidas pelo OCI
Ordem
Identificação do Relatório de Auditoria
Item do RA
Comunicação Expedida
Relatório 20140816
3.1.2.1
Ofício 27.289/2014
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação
Código SIORG
SESCOOP/SP – Cadastro Reserva de Pessoal
Descrição da Recomendação
Recomendação 1: Adotar rotina de correção de provas de redação por especialista na área avaliada.
Recomendação 3: Aplicar a etapa de triagem quando prevista, documentando o motivo das eliminações no processo.
Recomendação 4: Emitir orientação a todos os componentes das bancas examinadoras para que declarem eventual existência
de relação interpessoal com candidatos pré-selecionados para a etapa em que irá atuar como avaliador, com a finalidade de
processar sua substituição.
Recomendação 5: Implementar rotinas para identificar e substituir avaliadores do processo seletivos que tenham relação
interpessoal com candidatos pré-selecionados, em observância aos princípios da isonomia e impessoalidade na contratação de
pessoal.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação
Departamento Administrativo e Financeiro / Núcleo de Gestão de Pessoas

Código SIORG

Síntese da Providência Adotada
Plano Ação 1: Contratação de profissional especialista para correção das redações dos processos seletivos.
Plano de Ação 3: Gerar e anexar relatório no processo documental, constando a metodologia de triagem utilizada em casa
processo e vaga, sendo evidenciada a relação de participantes inscritos, participantes convocados, participantes não
convocados e neste caso constando o motivo pela não convocação para participação no respectivo processo seletivo.
Plano de Ação 4 e 5: Orientar e solicitar assinatura em Declaração, dos avaliadores dos processos seletivos, a fim de atender as
recomendações encaminhadas.
Prazo de implementação dos Planos de Ação: imediato (Set/14) – Edital 006/2014.
Síntese dos Resultados Obtidos
Melhoria no processo e controle interno.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor
As recomendações foram acatadas e implementadas no Edital em execução (Set/14).
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9.2.2. Recomendações do Órgão de Controle Interno Pendentes de Atendimento ao Final do
Exercício
Quadro 19 - Situação das recomendações da CGU que permanecem pendentes de atendimento no
exercício
Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo no Estado de São Paulo
Recomendações do OCI
Recomendações Expedidas pelo OCI
Ordem
Identificação do Relatório de Auditoria
Item do RA
Relatório 20140816
1.1.1.1
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação
SESCOOP/SP – Termo de Convênio N° 007/2012 firmado com a UNICRED SP

Código SIORG

Comunicação Expedida
Ofício 27.289/2014
Código SIORG

Descrição da Recomendação
Recomendação 1: Implementar controles mais efetivos quanto ao acompanhamento da execução de Termos de Convênios
celebrados pela entidade, especialmente aqueles que envolvem alterações dos valores previamente estabelecidos por ocasião da
assinatura do Plano de Trabalho Específico.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação
Código SIORG
Departamento Administrativo e Financeiro / Departamento de Formação Profissional
Justificativa para o seu não Cumprimento
Necessidade de revisão do fluxo e procedimentos de convênio, a fim de implementar melhorias no processo de elaboração e
concessão de convênios.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor
A revisão do fluxo e melhorias fora programada para o 1º Semestre/2015, de forma a atender a recomendação da CGU e
otimizar possíveis inconformidades em novos processos de convênios.

Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo no Estado de São Paulo
Recomendações do OCI
Recomendações Expedidas pelo OCI
Ordem
Identificação do Relatório de Auditoria
Item do RA
Relatório 20140816
3.1.2.1
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação
SESCOOP/SP – Cadastro Reserva de Pessoal

Código SIORG

Comunicação Expedida
Ofício 27.289/2014
Código SIORG

Descrição da Recomendação
Recomendação 2: Adotar rotina de aplicar provas de processo seletivo de pessoal sem a identificação do nome do candidato
nas provas de conhecimentos gerais, específicos e redação.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação
Código SIORG
Departamento Administrativo e Financeiro / Núcleo de Gestão de Pessoas
Justificativa para o seu não Cumprimento
Temos o entendimento de que a mudança proposta neste momento não é viável a esta Unidade, pois a metodologia utilizada
atualmente é a identificação dos candidatos pelo nome e CPF no gabarito das provas, sendo estes dados, assim como as
respostas grafadas pelo próprio candidato, e a correção das provas de conhecimentos gerais e específicos são feitos por
profissional do Núcleo de Gestão de Pessoas, e no caso das redações, a partir de Set/2014 passaram a ser realizadas por
profissional especialista, contratado para a correção.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor
Mudança de metodologia, sendo necessária a adoção de codificação nas provas e sistema para tabulação das pontuações.
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9.3. MEDIDAS ADMINISTRATIVAS
OCORRÊNCIA DE DANO AO ERÁRIO

PARA

APURAR

RESPONSABILIDADE

POR

No exercício 2014, no âmbito do SESCOOP/SP, não ocorreram fatos a serem apurados por meio
de sindicância ou outra modalidade de processo administrativo.

CAPÍTULO 10: INFORMAÇÕES CONTÁBEIS
10.1. INFORMAÇÕES SOBRE A ADOÇÃO DE CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS
ESTABELECIDOS PELAS NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE APLICADA AO
SETOR PÚBLICO NBC T 16.9 E NBC T 16.10, PUBLICADAS PELAS RESOLUÇÕES CFC Nº
1.136/2008 E 1.137/2008, RESPECTIVAMENTE, OU NORMA ESPECÍFICA EQUIVALENTE,
PARA TRATAMENTO CONTÁBIL DA DEPRECIAÇÃO, DA AMORTIZAÇÃO E DA
EXAUSTÃO DE ITENS DO PATRIMÔNIO E AVALIAÇÃO E MENSURAÇÃO DE ATIVOS E
PASSIVOS DA UNIDADE.
O SESCOOP/SP declara que segue os critérios e procedimentos estabelecidos na NBC T 16.9 e
16.10 publicadas pelo CFC para apresentação dos seus demonstrativos contábeis.
10.2.
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS PREVISTAS PELA LEI Nº 4.320/64 E PELA NBC
16.6 APROVADA PELA RESOLUÇÃO CFC Nº 1.133/2008, OU AINDA PREVISTA NA LEI Nº
6.404/76, INCLUINDO AS NOTAS EXPLICATIVAS
No ANEXO I, apresentamos os demonstrativos contábeis de acordo com a lei prevista e seguindo
os normativos contábeis de seu Conselho Federal.
10.3. RELATÓRIO DA AUDITORIA INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES
CONTÁBEIS, QUANDO A LEGISLAÇÃO DISPUSER A RESPEITO
No ANEXO II, deste relatório apresentamos o relatório da auditoria independente que aprova sem
ressalvas os demonstrativos contábeis do SESCOOP/SP do exercício de 2013.
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CAPÍTULO 11: RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE
11.1. MEDIDAS RELATIVAS À ACESSIBILIDADE, EM ESPECIAL A LEI 10.098/200, O
DECRETO 5.296/2004 E AS NORMAS TÉCNICAS DA ABNT APLICÁVEIS.
O SESCOOP/SP procura melhorar o acesso ao local de trabalho por pessoas com diferentes tipos de
deficiência, incluindo facilidades para entrar e se movimentar no estabelecimento, tais como:
•

Acesso facilitado pela garagem do edifício, com rampas e elevadores apropriados;

•

Banheiros e lavatórios acessíveis para utilização;

•

Elevadores com identidade para portadores de deficiência visual;

•

Áreas sem obstáculos para melhor circulação pelos andares.

•

Espaço reservado no Auditório para cadeirantes.

O planejamento para emergências assegura que pessoas com deficiência possam deixar o edifício
com segurança.
Contando com uma infraestrutura adequada as normas vigentes à acessibilidade, o SESCOOP/SP
realiza em suas dependências o Workshop de Inclusão Social do Cooperativismo, demonstrando que é
possível superar limites e conviver com as diferenças no ambiente de trabalho, bem como em espaços
publico em geral.
As pessoas com deficiência que participam do evento contam com todos os recursos de que
precisam para participar em igualdade com os demais, graças ao trabalho conjunto e sensibilidade de
diversas equipes do SESCOOP/SP, que são preparados constantemente para receber os participantes.
Os participantes contam com tradução simultânea em Libras (Língua Brasileira de Sinais) e áudio
descrição das palestras.
O SESCOOP/SP visando proporcionar acessibilidade aos portadores de necessidades especiais ou
com mobilidade reduzida, conta com atividades voltadas a sensibilização e orientação ao processo de
inclusão nas cooperativas.
Dentre as atividades estão palestras e oficinas sobre acessibilidade, educação inclusiva,
comportamento e postura no trabalho.
Os eventos realizados pelo SESCOOP/SP, torna possível fortalecer os valores e respeito às
diversidades, sendo possível tratar não só da inclusão como promover a acessibilidade.
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CAPÍTULO 12: OUTRAS INFORMAÇÕES SOBRE A GESTÃO
12.1 OUTRAS INFORMAÇÕES CONSIDERADAS RELEVANTES PELO SESCOOP/SP

O SESCOOP/SP esclarece que ainda não possui instrumentos para contagem de atendimentos por
CPF ou CNPJ, sendo assim, não podemos afirmar se o beneficiário do projeto X é também beneficiário
do projeto Y, tanto no caso deste beneficiário ser pessoa física ou jurídica. Deste modo, os resultados
apurados em cada projeto e apresentados neste relatório levam em conta a quantidade de atendimentos á
pessoa ou atendimentos á cooperativa projeto á projeto.
Declaramos também que não há critério de contagem padronizados e definidos nacionalmente,
portanto, a decisão de como é feita a contagem dos resultados de cada projeto fica por conta de seu
gestor, cabendo a este possuir a guarda de documento que comprove o resultado apresentado.
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ANEXOS:

• ANEXO I - DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS PREVISTAS PELA LEI Nº 4.320/64 E PELA
NBC 16.6 APROVADA PELA RESOLUÇÃO CFC Nº 1.133/2008, OU AINDA PREVISTA NA
LEI Nº 6.404/76, INCLUINDO AS NOTAS EXPLICATIVAS
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• ANEXO II - RELATÓRIO DA AUDITORIA INDEPENDENTE SOBRE AS
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
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• ANEXO III – PARECER DO CONSELHO FISCAL
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• ANEXO IV– PARECER DO CONSELHO ESTADUAL
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• ANEXO V - PARECER DO CONSELHO NACIONAL
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• ANEXO VI- DETALHAMENTO DO ORGANOGRAMA FUNCIONAL DO SESCOOP/SP
Quadro 01 – Detalhamento do Organograma Funcional do SESCOOP/SP

Áreas/
Subunidades
Estratégicas
Conselho
Administrativo

Competências

Titular

Cargo

Período de atuação

Cabe
ao
Conselho
Administrativo Estadual,
conforme artigo 12 do
Regimento
Interno,
delegar competências para
a Diretoria Executiva, e
especialmente, difundir e
implementar as políticas,
diretrizes,
programas,
projetos e normativos,
com a estrita observância
das
deliberações
e
decisões do Conselho
Nacional,
contribuindo
para que as atribuições e
objetivos
do
SESCOOP/SP
sejam
proveitosamente
alcançados
em
sua
jurisdição.

Edivaldo Del Grande

Presidente

01/01/2014 à
31/12/2014

Marcio F. Blanco do
Valle

Conselheiro
(efetivo)
Conselheiro
(efetivo)

01/01/2014 à
31/12/2014
01/01/2014 à
31/12/2014

Conselheiro
(efetivo)

19/05/2014 à
31/12/2014

de

Conselheiro
(efetivo)

19/05/2014 à
31/12/2014

Barbosa

Conselheiro
(efetivo)

01/01/2014 à
18/05/2014

José Alves de Souza
Neto

Conselheiro
(efetivo)

01/01/2014 à
18/05/2014

Raimundo
Macedo

Conselheiro
(suplente)

01/01/2014 à
18/05/2014

Milton Marcon

Conselheiro
(suplente)

01/01/2014 à
18/05/2014

Renato Nobile

Conselheiro
(suplente)

19/05/2014 à
31/12/2014

Sérgio Brito

Conselheiro
(suplente)

19/05/2014 à
31/12/2014

Conselheiro
(suplente)

19/05/2014 à
31/12/2014

Taís Di Giorno

Conselheiro
(suplente)

19/05/2014 à
31/12/2014

Arnaldo
Bortoletto

Antonio

Conselheiro
(efetivo)

19/05/2014 à
31/12/2014

Olavo Morales Garcia

Conselheiro
(efetivo)

19/05/2014 à
31/12/2014

Luiz Eduardo
Paiva
Eudes de
Aquino

Compete a este, conforme
o artigo 21 do Regimento
Interno, acompanhar e
fiscalizar a execução
financeira, orçamentária e
os atos de gestão;
examinar
e
emitir
pareceres sobre o balanço
geral
e
demais
demonstrações
financeiras; solicitar ao
Conselho Administrativo
a
contratação
de
assessoria de auditores ou
peritos, sempre que tais
serviços
forem

Freitas

Manoel Carlos
Azevedo Ortolan
Marcelo
Avelar

Alberto
Netto

Conselho Fiscal

de

Viana

Roccheti

Elias Antonio Neto

Conselheiro
(efetivo)
Conselheiro
(efetivo)

João Bosco Ribeiro

19/05/2014 à
31/12/2014
01/01/2014 à
18/05/2014

Lavínia de Alvarenga
Vieira

Conselheiro
(efetivo)

01/01/2014 à
18/05/2014

Hélio
Ferraz
Almeida

de

Conselheiro
(efetivo)

01/01/2014 à
18/05/2014

Antônio
Souza

de

Conselheiro
(suplente)

01/01/2014 à
18/05/2014

Carlos
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Diretoria Executiva

Gerência

considerados
indispensáveis ao bom
desempenho
de
suas
funções; elaborar o seu
regimento
interno
observando as disposições
contidas no Regimento
Interno
do
Conselho
Fiscal da Unidade do
SESCOOP no que for
aplicável; indicar entre
seus pares um presidente
e um Secretariado para
coordenar e relatar as
atividades;
dar
conhecimento dos seus
relatórios á Diretoria
Executiva
do
SESCOOP/SP e, se for o
caso,
ao
Conselho
Administrativo.

Sérgio Brito

Conselheiro
(suplente)

01/01/2014 à
18/05/2014

João Alberto Salvi

Conselheiro
(suplente)

19/05/2014 à
31/12/2014

Sonivaldo Grunzweig
Pinto

Conselheiro
(suplente)

19/05/2014 à
31/12/2014

Raimundo
Macedo

Conselheiro
(suplente)

19/05/2014 à
31/12/2014

A Diretoria Executiva
será
dirigida
pelo
Presidente do Conselho
Administrativo
e
coordenada
e
operacionalizada
pelos
Superintendentes por ele
indicado, nomeados após
a aprovação do respectivo
Conselho Administrativo.
Compete
a
Diretoria
Executiva os atos de
representação ativa e
passiva do SESCOOP/SP
ou de suas filiais, em
juízo ou de fora dele, tais
como
contratos,
quitações,
transações,
desistências,
compromissos, acordos e
outros que envolvam
qualquer
tipo
de
obrigação,
responsabilidade
ou
exoneração,
sendo
firmados pelo Presidente
do
Conselho
Administrativo e pelos
Superintendentes,
conforme descritos nos
artigos 13 e 14 do
Regimento Interno da
Unidade SESCOOP/SP.

Edivaldo Del Grande

Presidente

01/01/2014 à
31/12/2014

Capacidade de Análise e
Julgamento

Alexandre Ambrogi

Capacidade de Lidar sob
Pressão

Viana

Aramis
Junior

Moutinho

Superintendente
Corporativo

01/01/2014 à
31/12/2014

José H.
Galhardo

da

Superintendente
Técnico

01/01/2014 à
31/12/2014

Superintendente de
Marketing

01/01/2014 à
31/12/2014

Gerente de
Formação
profissional

01/01/2014 á
31/12/2014

Gerente de
marketing

01/01/2014 á
31/12/2014

Silva

Nelson Luiz Claro da
Silva

Cristiane
Gonçalves

S.
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Capacidade de Assumir
Riscos

Flavio
Freitas

Bersani

de

Diplomacia
Gerenciamento
Conflitos

de

Liderança

Luis Antonio Schmidt

Gerente de
Monitoramento e
Desenvolvimento

Mario Cesar Ralise

Gerente de
Promoção Social

Negociação
Visão de Negócio
Visão Estratégica

Coordenação

Marcelo
Barroso

F.

Girão

Visão Sistêmica

Valmir Ap. Dias

Capacidade de Análise e
Julgamento

Andrea
Pinheiro

Mattos

Liderança
Orientação Para
Resultados
Planejamento e
Organização
Relacionamento
Interpessoal
Visão Estratégica

Coordenadora
Gestão de
Cooperativa

Ana
Cristina
Teixeira

L.

Coordenadora de
Esporte e Geração
de Renda

Antonio
Junior

Pedro

P.

Coordenador de
Ramos

de

C.

Coordenadora de
Gestão de Pessoas

Flexibilidade
Gerenciamento de
Conflitos

Gerente de
mercado
Gerente Jurídico

Capacidade de Assumir
Riscos
Capacidade de Lidar sob
Pressão

Gerente
Administrativo
Financeiro

Cristiane
Alexandre

Elvis Rodrigo Araújo

Coordenador
Tecnologia da
Informação

Flávia
Silva

da

Coordenadora
Aprendizagem
Profissional

Glaucia Marina dos
Santos

Coordenadora
Contábil

Afonso

Lucilla P. de Araujo

Coordenadora
Ações de Form.
Profissional

Luciana da S. Goes
Correa

Coordenadora
Auditoria

Luciano Alves Fontes

Coordenador de
Comunicação

Paulo G. Lins Vieira

Coordenador
Consultoria Esp.
Jurídica

Pedro Luiz M. de
Lima
Renata
Bolanho
Roberta
Ambrósio

Ap.

M.

Luanda

Silvana Sousa Boava

01/01/2014 á
31/12/2014
01/01/2014 á
31/12/2014
01/01/2014 á
31/12/2014
01/01/2014 á
31/12/2014
01/01/2014 á
31/12/2014
01/01/2014 á
31/12/2014

01/01/2014 á
31/12/2014
01/01/2014 á
31/12/2014
01/01/2014 á
31/12/2014
01/01/2014 á
31/12/2014
01/01/2014 á
31/12/2014
01/01/2014 á
31/12/2014
01/01/2014 á
31/12/2014
01/01/2014 á
31/12/2014
01/01/2014 á
31/12/2014
01/01/2014 á
31/12/2014

Coordenador
Suprimentos e
Contratos

01/01/2014 á
31/12/2014

Coord. Ações de
Promoção Social

01/01/2014 á
31/12/2014
01/01/2014 á
31/12/2014

Coordenadora
Jurídica
Coordenadora de
Eventos

01/01/2014 á
31/12/2014
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Sueli
Gonçalves

Tadeu

Victor Peretti Terra

Coordenadora
Educação e Cultura
Coordenador de
Publicidade

01/01/2014 á
31/12/2014
01/01/2014 á
31/12/2014

Fonte: Regimento Interno e Núcleo de Gestão de Pessoas

Observamos que as competências do Conselho Administrativo, Conselho Fiscal e Diretoria
Executiva, foram extraídas do Regimento Interno. Para as áreas gerenciais e coordenação, as informações
foram fornecidas pelo Núcleo de Gestão de Pessoas.

140

• ANEXO VII - Estratégias Adotadas Pelo SESCOOP/SP para atingir os objetivos estratégicos do exercício de 2014
Quadro 02: Estratégias adotadas pelo SESCOOP/SP para atingir os objetivos estratégicos do exercício de 2014
Objetivos Estratégicos

1 - Promover a cultura da
cooperação e disseminar a doutrina,
os princípios e os valores do
cooperativismo em todo o Brasil.

Ações

Cooperjovem
Mosaico teatral
A União Faz a Vida
Mosaico na Estrada
Coopero por um
mundo melhor
POC (Programa de
Orientação
Cooperativista)

2 - Ampliar o acesso das
cooperativas à formação em gestão
cooperativista, alinhada as suas
reais necessidades, com foco na
eficiência e na competitividade e na
sucessão

Pós Graduação em
Gestão de
Cooperativas

3 - Contribuir para viabilizar
soluções para as principais
demandas das cooperativas na
formação profissional

Cursos Livres

Biblioteca

Riscos

Estratégias Adotadas

Contexto

Limitações

Não foram realizados
trabalhos de análise de
riscos sobre os objetivos,
linhas de ação e projetos
definidos no planejamento
estratégico.

Todos os projetos executados
pelo SESCOOP/SP seguem o
Planejamento
Estratégico
Nacional e são desenvolvidos
seguindo a metodologia de
Gestão de Projetos aprovada em
2012 como documento padrão
para registro dos projetos.

Os projetos desenvolvidos
no SESCOOP/SP possuem
duas formas de requisição:
por
demandas
das
cooperativas através do
sistema (Supravizio), onde
as cooperativas selecionam
os projetos de nosso
portfólio ou solicitam um
projeto customizado de
acordo com a necessidade
da
cooperativa,
onde
chamamos de projetos
descentralizados e a outra
forma são os projetos
centralizados que são
projetos do SESCOOP/SP
que
as
cooperativas
participam livremente.

As limitações que mais
impactaram os projetos do
SESCOOP/SP
estão
diretamente
ligadas
aos
fornecedores, parceiros e
envolvidos nos projetos, pois
para a realização dos
trabalhos é primordial que
estes tenham sua regularidade
jurídica, fiscal e financeira
em ordem, além das questões
licitatórias. Estas ocorrências
causaram o cancelamento de
algumas ações dos projetos

.

Todos os projetos passam pela
aprovação do Comitê de
projetos que analisam os
impactos dos projetos, este
comitê é composto por gerentes
e superintendentes da unidade.

Cursos In Company
Especificidades dos
Ramos
Programa Aprendiz
Cooperativo

4 - Promover a adoção de boas
práticas de governança e gestão nas
cooperativas

Missões
Internacionais dos
Ramos Consumo,
Crédito e Saúde
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Eventos dos Ramos
Agropecuário,
crédito, Saúde e
educacional
Eventos Jurídicos
Encontros de
Contadores
PAGC (Programa de
Acompanhamento da
Gestão Cooperativa)
PDGC (Programa de
desenvolvimento da
Gestão das
Cooperativas)
5 - Monitorar desempenhos e
resultados com foco na
sustentabilidade das cooperativas

SAC (Sistema de
Acompanhamento
Cooperativista)
ADH (Agente de
Desenvolvimento
Humano)
Código Florestal
Estudos Setoriais/
Cadeia do Leite

6 – Incentivar as cooperativas na
promoção da segurança no trabalho

Saúde e segurança

7 - Promover um estilo de vida
saudável entre cooperados,
empregados e familiares

Cooperatividade

8 - Intensificar a adoção da
responsabilidade socioambiental na
gestão das cooperativas brasileiras

Dia “C”

Promoção a Saúde

Educação ambiental
PCD (Programa de
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Inclusão de Pessoas
com deficiência)
Projeto Coop
13 – Assegurar qualidade e
transparência na divulgação das
ações e na comunicação dos
resultados

Identidade
Divulgação
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Tabela 02: Execução Física e Financeira dos objetivos estratégicos e das ações do SESCOOP/SP para o exercício de 2014
Objetivos Estratégicos

Ações

Metas Físicas
Unidade de
Medida

Metas Financeiras (R$ 1,00)

Prevista

Realizada

%Realiz

Prevista

Realizada

%Reali

Gestão administrativa

Rotinas
administrativas

Entidade mantida

0

0

0

3.756.847,00

3.673.057,59

97,77%

Manutenção de serviços
administrativos

Rotinas
administrativas

Entidade mantida

0

0

0

7.230.275,00

4.956.413,76

68,55%

Ações de informática

Rotinas
administrativas

Entidade mantida

0

0

0

728.667,00

720.349,90

98,86%

Serviço de administração e
controle financeiro

Rotinas
administrativas

Serviço mantido

0

0

0

29.802,00

18.900,32

63,42%

Serviço de auditoria

Rotinas
administrativas

Auditoria realizada

0

0

0

613.604,00

547.953,20

89,30%

Cooperjovem
Mosaico teatral
1 - Promover a cultura da
cooperação e disseminar a
doutrina, os princípios e os
valores do cooperativismo em
todo o Brasil.

A União Faz a
Vida
Mosaico na
Estrada
Coopero por um
mundo melhor

Nº de participantes
em evento sobre
cultura da
cooperação,
doutrina, princípios
e valores do
cooperativismo

78.813

176.666

224,16%

6.968.192,00

3.692.559,89

52,99%

Nº de cooperativas
atendidas com
cursos em gestão
cooperativista

86

49

56,98%

5.720.653,00

3.032.068,26

53,00%

POC ( Programa
de Orientação
Cooperativista)
2 - Ampliar o acesso das
cooperativas à formação em
gestão cooperativista, alinhada as
suas reais necessidades, com foco
na eficiência e na
competitividade e na sucessão.

Pós Graduação
em Gestão de
Cooperativas
Biblioteca
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Cursos Livres
3 - Contribuir para viabilizar
soluções para as principais
demandas das cooperativas na
formação profissional

Cursos In
Company
Especificidades
dos Ramos
Programa
Aprendiz
Cooperativo

Nº de cooperativas
atendidas com
cursos de formação
profissional
viabilizados pelo
SESCOOP

915

1.076

117,60%

7.361.418,00

6.315.102,71

85,79%

Nº de boas práticas
identificadas e
compartilhadas
junto às
cooperativas

909

676

74,37%

2.665.223,00

2.110.624,52

79,19%

Nº de cooperativas
monitoradas pelo
SESCOOP

206

319

154,85%

7.692.474,00

4.461.284,32

58,00%

Missões
Internacionais dos
Ramos Consumo,
Crédito e Saúde
Eventos dos
Ramos
Agropecuário,
crédito, Saúde e
educacional
4 - Promover a adoção de boas
práticas de governança e gestão
nas cooperativas

Eventos Jurídicos
Encontros de
Contadores
PAGC (Programa
de
Acompanhamento
da Gestão
Cooperativa)
PDGC (Programa
de
desenvolvimento
da Gestão das
Cooperativas)

5 - Monitorar desempenhos e
resultados com foco na
sustentabilidade das cooperativas

SAC (Sistema de
Acompanhamento
Cooperativista)
ADH (Agente de
Desenvolvimento
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Humano)
Código Florestal
Estudos Setoriais/
Cadeia do Leite
6 – Incentivar as cooperativas na
promoção da segurança no
trabalho

7 - Promover um estilo de vida
saudável entre cooperados,
empregados e familiares
8 - Intensificar a adoção da
responsabilidade socioambiental
na gestão das cooperativas
brasileiras

Saúde e
Segurança

Cooperatividade
Promoção a
Saúde

Nº de cooperativas
participantes de
programas de
educação e
conscientização
para prevenção de
acidentes
Nº de participantes
atendidos em
programas de
promoção da saúde

78

69

88,46%

392.151,00

172.268,38

43,93%

15.016

126.440

842,04%

883.698,00

556.893,11

63,02%

Nº de cooperativas
participantes de
programas do
SESCOOP em
responsabilidade
socioambiental

675

856

126,81%

735.708,00

571.229,44

77,64%

N° de UEs com
adoção dos padrões
estabelecidos para
registro e
divulgação.

0

0

0%

5.649.986,00

2.671.538,23

47,28%

Dia “C”
Educação
ambiental
PCD (Programa
de Inclusão de
Pessoas com
deficiência)
Projeto Coop

13 – Assegurar qualidade e
transparência na divulgação das
ações e na comunicação dos
resultados

Divulgação
Identidade
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• ANEXO VIII – REMUNERAÇÃO DOS CONSELHOS DE ADMINISTRAÇÃO E FISCAL
Tabela 68 – Remuneração dos Conselhos de Administração e Fiscal
Valor (R$ 1,00)
Nome do Conselheiro
Administrativo
Márcio Francisco Blanco do
Valle (T)
José Alves de Souza Neto
Marcelo Barbosa Avelar
Luiz Eduardo de Paiva (T)
Milton Marcon (S)
Raimundo Viana Macedo (S)
Renato Nobile (S)
Eudes de Freitas Aquino (T)
Manoel Carlos de Azevedo
Ortolan (T)
Sérgio Brito (S)
Tais Di Giorno (S)
Alberto Roccheti Netto(S)

Período de
Exercício
01/01/2014 à
31/12/2014
01/01/204 à
18/05/2014
01/01/2014 à
18/05/2014
01/01/2014 à
31/12/2014
01/01/204 à
18/05/2014
01/01/204 à
18/05/2014
01/01/204 à
18/05/2014
19/05/2014 à
31/12/2014
19/05/2014 à
31/12/2014
19/05/2014 à
31/12/2014
19/05/2014 à
31/12/2014
19/05/2014 à
31/12/2014

Remuneração
jan

fev

mar

abr

mai

jun

jul

ago

set

out

nov

dez

Total

501,60 501,60 501,60 501,60 529,60

529,60

529,60

529,60

529,60

529,60

529,60

-

5.713,60

-

936,30 936,30 936,30 -

-

-

-

-

-

-

-

2.808,90

930,00 930,00 930,00 930,00 -

-

-

-

-

-

-

-

3.720,00
11.049,70

986,70 986,70 986,70 986,70 1.014,70 1.014,70 1.014,70 1.014,70 1.014,70 1.014,70 1.014,70
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

729,94

729,94

-

-

729,94

729,94

729,94

-

3.649,70

-

-

-

-

-

954,22

954,22

-

954,22

954,22

-

-

3.816,88

-

-

-

-

-

-

-

642,43

-

-

-

-

642,43

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Nome do Conselheiro
Fiscal
João Bosco Ribeiro (T)
Lavínia de Alvarenga Vieira (T)
Hélio Ferraz de Almeida (T)
Antônio Carlos de Souza (S)
Arnaldo Antonio Bortoletto (T)
Olavo Morales Garcia (T)
Elias Antonio Neto (T)
João Alberto Salvi(S)
Sérgio Brito (S)
Sonivaldo Grunzweig Pinto (s)
Raimundo Viana Macedo (S)
Fonte: Departamento Financeiro

Período de
Exercício
01/01/2014 à
18/05/2014
01/01/2014 à
18/05/2014
01/01/2014 à
18/05/2014
01/01/2014 à
18/05/2014
19/05/2014 à
31/12/2014
19/05/2014 à
31/12/2014
19/05/2014 à
31/12/2014
19/05/2014 à
31/12/2014
01/01/2014 à
18/05/2014
19/05/2014 à
31/12/2014
19/05/2014 à
31/12/2014

Remuneração
jan

fev

mar

abr

mai

jun

jul

ago

set

out

nov

dez

Total

655,32 655,32 655,32 655,32 -

-

-

-

-

-

-

-

2.621,28

619,54 619,54 619,54 619,54 -

-

-

-

-

-

-

-

2.478,16

986,70 986,70 986,70 -

-

-

-

-

-

-

-

-

2.960,10

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

729,94

-

729,94

-

729,94

729,94

-

2.919,76

-

-

-

-

-

-

1.254,10 1.254,10 -

1.254,10 1.254,10 -

5.016,40

-

-

-

-

-

-

1.174,72 1.174,72 -

1.174,72

-

3.524,16

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

T=Titular, S= Suplente
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