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1- Apresentação 
Este Relatório de Gestão está estruturado em 9 (nove) capítulos, já descritos no 

sumário, incluindo os apêndices. Como parte integrante da prestação de contas, possui 
como anexo banco de dados que discrimina as licitações e contratos, os valores das 
transferências realizadas, as receitas, despesas e remunerações pagas aos empregados no 
exercício de 2017. 

O documento evidencia os princípios e os valores que conduzem a atuação do 
SESCOOP/MS, bem como suas estratégias e compromissos perante seus diversos públicos de 
relacionamento. 

Dentre as principais realizações no ano de 2017, destacam-se 5 projetos, sendo 3 deles 
estruturadores. São eles: Projeto Governança, Projeto Desenvolvimento de Líderes e Projeto 
Desenvolvimento da Gestão Cooperativista. O principal objetivo desses três projetos é 
capacitar presidentes, conselheiros, líderes, futuros líderes e gestores de cooperativas. Os 
projetos estruturadores capacitaram 513 pessoas, desses o Projeto Governança o total de 
152 pessoas, o Projeto Líderes 209 pessoas e Projeto Desenvolvimento da Gestão 
Cooperativista 152 pessoas. Em agosto de 2018, será realizada a pesquisa de aplicabilidade 
dos cursos, juntamente com os superiores imediatos dos alunos participantes, verificando 
assim o impacto do desenvolvimento profissional dentro da cooperativa. Como 
complemento do planejamento foram desenvolvidos ainda dois projetos. Projeto de 
Monitoramento, onde a meta para 2017 foi atender 80 cooperativas do total de 106 
registradas na OCB/MS. Neste Projeto foram atendidas 71 cooperativas, perfazendo 88% da 
meta. A equipe interna de monitoramento observou que a falta de planejamento, na 
cooperativa, seria o dificultador do desenvolvimento do trabalho técnico em campo. 
Portanto, em 2018 será realizado um planejamento em conjunto, entre SESCOOP/MS e as 
cooperativas, dando assim credibilidade e qualidade no trabalho, possibilitando o alcance da 
meta de 80 cooperativas atendidas. O outro Projeto refere-se ao Cooperjovem, que tem 
como finalidade levar o cooperativismo para dentro das escolas por meio de oficinas de 
formação continuada e monitoramento de projetos educionais cooperativos (PEC), peças 
teatrais, Encontro Estadual das escolas e envio de livros e materiais do programa. Realizado 
com a parceria de 4 cooperativas, tinha a previsão de alcançar o total de 1000 pessoas, 
porém, apresentou o resultado acima do esperado, em 117,80% alcançando 2.178 pessoas.  

No SESCOOP/MS não há uma área específica de auditoria interna, como questionado 
no capítulo 4.2.2, no entanto é realizado no início de cada exercício a auditoria 
independente, contratada pela unidade do Sescoop Nacional. 

Ressalta-se que o SESCOOP/MS não executou, física ou financeiramente ações da L.O.A 
– Lei Orçamentária Anual e não possui servidores inativos e pensionistas no seu Quadro de 
Pessoal, de modo que tais informações não constam no presente Relatório de Gestão. 
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2 - Visão geral da unidade prestadora de 
contas 

2.1 - Identificação da unidade 

Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo / MS 
 

Poder e órgão de vinculação 

Poder: Executivo 

Órgão de vinculação: Ministério do Trabalho e Emprego - MTE  

Identificação da Unidade Prestadora de Contas (UPC) 

Natureza jurídica: Serviço Social Autônomo CNPJ: 07.011.343/0001-09 

Principal atividade: Outras atividades de ensino não especificadas 
anteriormente 

Código CNAE: 8599-6/99 

Contatos  

Telefones/fax: 67 3389-0200, 67 3389-0206 

Endereço postal: Rua: Céara, 2245, Vila Célia, 79022-390 – Campo Grande MS 

Endereço eletrônico: sescoop@ocbms.org.br 

Página na internet: www.ocbms.org.br 
 

Identificação dos administradores 

Cargo Nome CPF Período de gestão 
Administrador da 
Entidade 

Dalva Aparecida Garcia Caramalac 073.651.951-34 *Janeiro a Dezembro 

Membros do Conselho Estadual: 

Representante 1 do 
Conselho 
Administrativo -
Titular 

Celso Ramos Regis 204.028.301-30 Abril/14 a Abril/18 

Representante 2 do 
Conselho 
Administrativo -
Titular 

Márcio Antonio Portocarrero 

 

108.690.421-49 

 

Abril/14 a Abril/18 

Representante 3 do 
Conselho 
Administrativo -
Titular 

 

Ademir Carlos Pinesso 

 

490.201.881-00 

 

Abril/14 a Abril/18 

Representante 1 do 
Conselho 
Administrativo -
Titular 

Antonio Vieira e Silva 

 

079.760.621-15 

 

Abril/14 a Abril/18 

Representante 2 do 
Conselho 
Administrativo -
Titular 

Moisés Caetano de Oliveira Junior 655.685.409.34 Abril/14 a Abril/18 

Representante 3 do 
Conselho 
Administrativo –
Suplente  

Geâne Nazaré Ferreira 079.984.426-89 Abril/14 a Abril/18 

Representante 4 do 
Conselho 

Jaime Antônio Rohr 200.703.141-87 

 

Abril/14 a Abril/18 
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Administrativo –
Suplente 

Representante 5 do 
Conselho 
Administrativo –
Suplente 

Omir Rogério da Silva 

 

390.559.221-53 

 

Abril/14 a Abril/18 

Representante 6 do 
Conselho 
Administrativo –
Suplente 

Hamilton Cesar Cintra Maria 489.818.501-00 Abril/14 a Abril/18 

Diretores: 

Superintendente Dalva Aparecida Garcia Caramalac 073.651.951-34 *Janeiro a Dezembro 

*São cargos de confiança, não há um período de gestão. 
 
Quadro 01: Organograma Funcional 

Organograma funcional 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2.2 - Finalidade e competências institucionais 

No dia 3 de setembro de 1998, com a médida provisória n° 1.715, foi autorizada a 
criação do Serviço Nacional de Apredizagem do Cooperativismos. Tendo como finalidade 
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).  

As competências institucionais do SESCOOP/MS estão definidas no DECRETO Nº 3.017, 
de 6 de abril de 1999. São elas:  

I - organizar, administrar e executar o ensino de formação profissional e a 
promoção social dos trabalhadores e dos cooperados das cooperativas em todo o 
território nacional;  

II - operacionalizar o monitoramento, a supervisão, a auditoria e o controle em 
cooperativas, conforme sistema desenvolvido e aprovado em Assembleia Geral da 
Organização das Cooperativas Brasileiras – OCB.  

III - para o desenvolvimento de suas atividades, o SESCOOP contará com centros 
próprios ou atuará sob a forma de cooperação com órgãos públicos ou privados. 

 

Conselho  

Estadual 

Conselho  

Fiscal 

Diretoria Executiva  

Presidência 

Superintendência 

Assessoria  

Jurídica 

Gerência de 

Operações 

Gerência de 

Desenvolvimento de 

Cooperativas 
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Missão Visão de futuro Valores 

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

Em 2025, o cooperativismo será 
reconhecido pela sociedade por 
sua competitividade, 
integridade e capacidade de 
promover a felicidade dos 
cooperados 

- Fidelidade aos princípios e à 
doutrina cooperativistas 

- Desenvolvimento e 
valorização das pessoas 

- Respeito à diversidade 

- Compromisso com a inovação 
e resultados 

- Transparência e austeridade 

 

Normas da UJ  

Norma Endereço para acesso 

Medida Provisória 1.715, de 03 
de setembro de 1998 e suas 
reedições e Decreto 3.017, de 
07 de abril de 1999 

- Diário Oficial da União de 07.04.1999 (Aprova o Regimento do 
Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo- Sescoop);  

- Lei 11.524/2007 de 23/11/2007. 

Regulamento de Licitações e 
Contratos – Resoluções nº 850 
e 860/2012. 

http://www.ocbms.org.br/portal-da-transparencia-i/normativos-
2012/14/ 

Nº 02/2013 - Contratação por 
Dispensa e Inexigibilidade 
SESCOOP/MS. 

http://www.ocbms.org.br/portal-da-transparencia-i/normativos-
2013/15/ 

N° 01/2017 - Procedimentos 
para o cadastramento para 
prestação de serviços de 
instrutoria ao SESCOOP/MS 

http://www.ocbms.org.br/portal-da-transparencia-i/normativos-
2017/9/ 

Nº 1568/2017 - Regulamento 
de Processo Seletivo 
Sescoop/MS. 

http://www.ocbms.org.br/portal-da-transparencia-i/normativos-
2017/9/ 

 

2.3 - Ambiente de atuação  

2.3.1 - Ambiente de atuação da entidade 
 

Desde 2015, quando iniciou a crise no Brasil, o cooperativismo vem andando em 
contramão com o mercado, crescendo e se fortalecendo cada vez mais. Neste momento de 
incertezas na economia que o país vem atravesando o Cooperativismo acaba sendo uma 
saída para os pequenos empresários, possibilitando que as cooperativas tenham maior 
visibilidade no mercado. Com a análise do mercado atual, pode-se concluir que o Sescoop 
está no caminho certo para contribuir para que o Cooperativismo cumpra sua visão que é 
“Em 2025, o ser reconhecido pela sociedade por sua competitividade (…)”. 

O SESCOOP atua em 13 ramos do Cooperativismo e em um ambiente de elevada 
complexidade, pois busca apoiar de modo efetivo cooperativas de 13 (treze) diferentes 
ramos / setores / subsetores de atividade econômica (da agricultura aos serviços, passando 
pelo comércio e pela indústria), com portes distintos (das grandes às pequenas) e 

http://www.ocbms.org.br/portal-da-transparencia-i/normativos-2012/14/
http://www.ocbms.org.br/portal-da-transparencia-i/normativos-2012/14/
http://www.ocbms.org.br/portal-da-transparencia-i/normativos-2013/15/
http://www.ocbms.org.br/portal-da-transparencia-i/normativos-2013/15/
http://www.ocbms.org.br/portal-da-transparencia-i/normativos-2013/15/
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distribuídas espacialmente por todo o País (nos 26 estados e no Distrito Federal). A seguir, 
uma síntese descritiva de cada um dos ramos: 

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. 

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. 

Crédito: cooperativas destinadas a promover a poupança e financiar necessidades ou 
empreendimentos de seus cooperados. Atuam no crédito rural e urbano. 

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. 

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. 

Habitacional: compõe-se de cooperativas destinadas à construção, manutenção e 
administração de conjuntos habitacionais para seu quadro social. 

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. 

Mineral: constituído por cooperativas com a finalidade de pesquisar, extrair, lavrar, 
industrializar, comercializar, importar e exportar produtos minerais. 

Produção: compõe-se por cooperativas dedicadas à produção de um ou mais tipos de 
bens e produtos, quando detenham os meios de produção. 

Saúde: constituído por cooperativas que se dedicam à preservação e promoção da 
saúde humana em seus variados aspectos. 

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. 

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

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/MS tem como objetivo capacitar e preparar as cooperativas e seus 
cooperados para os desafios de gestão que eles terão de enfrentar, tornando-as mais aptas 
para atuar no mercado, de tal forma que beneficie diretamente seus cooperados. A unidade 
atua em 11 ramos, são eles: Agropecuário, Consumo, Crédito, Educacional, Habitacional, 
Infraestrutura, Produção, Saúde, Trabalho, Transporte, Turismo e Lazer. Os ramos mais 
fortes em Mato Grosso do Sul são de Agropecuária, Crédito e Saúde. E são os que mais 
demandam capacitações do SESCOOP/MS.  
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No Estado não há um concorrente direto do SESCOOP/MS, tendo em vista ser a única 
entidade especializada em atender as Cooperativas. Equivale com outras entidades do 
Sistema S em seus respectivos segmentos de mercado, como por exemplo o Senar, Senac, 
Senai, Sesi, Sest, Senat e Sebrae. 

O desafio maior da Unidade é apoiar, de modo efetivo, um amplo e diversificado 
conjunto de empreendimentos cooperativos, de diferentes ramos que atuam no estado, 
cujos grandes números estão apresentados na Tabela 01, a seguir:   

Tabela 01: Números do Cooperativismo no MS 

Número de Cooperativas Número de cooperados Número de empregados 

2016 2017 
Variação 

(%) 
2016 2017 

Variação 
(%) 

2016 2017 
Variação 
(%) 

106 110 3,77%  224.644  226.628 0,88% 6.929  7.701  11,14% 

Fonte: OCB/MS – Departamento Administrativo – Março 2017 
 

A tabela acima representa o crescimento de cooperativas, cooperados e empregados 
do Estado de Mato Grosso do Sul.  

Em 2016 eram 106 cooperativas, em 2017 houve um crescimento de 3,77% em 
comparação com 2016. Em 2017 ocorreu encerramento da Cooperativa Coapra, apesar disso 
houve a constituição de cinco cooperativas, são elas: Cooperfran, Cooper-Mutum, Sicoob 
Horizonte, Cooplisul e Coopverde. 

No ano de 2017 ocorreu um aumento de 1.984 cooperados. No ano de 2016 havia 
224.644 e ao final de 2017 o número estava em 226.628, um percentual de variação positiva 
de 0,88%.  

Em 2017 o número de empregados em cooperativas estava em 7.701 colaboradores, 
superando o ano anterior, que era de 6.929 colaboradores. Do ano de 2015 para 2016, o 
aumento foi de 1,5%, portanto levando em consideração o índice de 2015/2016 e o 
percentual de 11,14% 2016/2017 descrito na tabela acima demonstram a efetividade do 
crescimento das cooperativas de Mato Grosso do Sul. Este aumento pode ser observado 
também na Receita Direta do SESCOOP/MS, em 2016 era de R$ 4.224.184,94 e em 2017 
passou para R$ 4.720.218,81 tendo um aumento percentual de 11,74%. 

 
2.3.2 - Ambiente de negócios da unidade 
 

Conhece-se por ambiente de negócios  às condições que circunscrevem, em um 
determinado país ou em uma determinada região, o ciclo de vida das empresas e 
instituições. A melhoria do referido ambiente está associada diretamente as ações de 
simplificação e desburocratização dos procedimentos que adota-se para atingir os objetivos 
para os quais as entidades foram constituídas. 

Desde 1999, quando do início de funcionamento do SESCOOP/MS a instituição vem 
procurando atuar sistematicamente em prol do desenvolvimento das cooperativas do 
Estado de Mato Grosso do Sul, promovendo a cultura cooperativista e o aperfeiçoamento da 
gestão. Oferece serviços de Capacitação, Monitoramento e Promoção Social, por meio de 
realização de treinamentos, cursos, palestras, intercâmbios, encontros e várias outras 
atividades de inserção de diversos grupos interessados ao Sistema Cooperativo. 



 

        13  
 

RELATÓRIO DE GESTÃO 2017 

Seu ambiente específico de atuação resume-se ao grupo de 110 cooperativas 
registradas no Sindicato e Organização das Cooperativas do Estado de Mato Grosso do Sul – 
OCB/MS distribuídas por todo o Estado, com atendimento médio anual de 15.000 pessoas. 

 
Dentre as principais atividades desenvolvidas estão os projetos estruturadores que em 

2017 resumiram-se ao número de três: Projeto Governança; Desenvolvimento de Líderes e 
Desenvolvimento da Gestão Cooperativista. Foram concebidos para proporcionar 
capacitação transformadora e causar impactos positivos em presidentes, conselheiros, 
líderes, futuros líderes e gestores de cooperativas. 

A principal atividade inovadora no exercício de 2017 foi a implantação do Programa de 
Formação de Presidentes (144h), desenvolvido para atender a demanda das cooperativas de 
Mato Grosso do Sul com vistas à capacitação dos presidentes, com foco nas áreas de: 
governança, cooperativismo, estratégia e liderança. O objetivo principal foi de aprimorar e 
desenvolver as competências dos presidentes, dando ênfase na gestão dos negócios, 
pautados em um sistema de governança cooperativa. 

Na área administrativa o grande foco se deu nas ações identificadas no PDGS – 
Programa de Desenvolvimento da Gestão do Sescoop, o qual foi desenvolvido pelo SESCOOP 
NACIONAL  tendo o SESCOOP MS como piloto. As ações de melhoria apontadas em 2016, 
após a realização e levantamento de informações pelos consultores e multiplicadores na 
unidade estadual, resultaram em pontos de atenção à Liderança, Governança, Pessoas, 
Processos, Informações e Conhecimento e Medição dos resultados. Para atender aos pontos 
levantados foram desenvolvidas algumas ações de mapeamento de seus processos internos 
de operação e desenvolvimento, resultando em 108 fluxos desenhados; criação de 
normativo de código de ética; realização de Programa de Desenvolvimento de Liderança – 
PILDE, com colaboradores visando alinhar estratégias e tratar de assuntos pertinentes à 
Unidade por meio de criação de cronograma e sua efetivação.   

Visando melhorar a eficiência, reduzir custo e realizar os serviços com mais agilidade e 
rapidez o mapeamento dos processos será para informatizar os estratégicos e mais 
impactantes, procurando fazer com que toda a instituição tenha conhecimento dos 
procedimentos a serem adotados em cada operação desenvolvida pela equipe, ganhando 
segurança e agilidade no atendimento de seu público alvo. 

Os principais desafios estratégicos nos exigem competências e rapidez de respostas, 
principalmente àqueles relacionados ao sistema de gestão interna; a identificação das reais 
necessidades das cooperativas atuantes no Mato Grosso do Sul e a diversificação da oferta 
dos produtos a esse público. Relacionamos abaixo os principais desafios estratégicos. 

1) Fazer com que as cooperativas enxerguem o SESCOOP/MS como 
importante impulsionador do seu negócio. 

2) Desenvolvimento de uma sistemática que faça com que o público 
cooperativo aumente seu nível de consciência e tenha participação efetiva junto às 
ações desenvolvidas pela entidade. 

3) Definição de indicadores de desempenho que efetivamente 
contribuam para acompanhamento do direcionamento da gestão em tempo real. 

4) Deficiência do alinhamento entre operação x planejamento. 
5) Efetivação da melhoria contínua da instituição. 
6) Uso da inovação e criatividade para diminuir o efeito da burocracia 

necessária ao sistema s. 
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Foram identificados riscos que podem vir comprometer o serviço e a qualidade do 
trabalho do SESCOOP/MS:  

1) Aprovação de repasse de trinta por cento dos valores arrecadados pelo sistema “S” 
para financiamento da seguridade social. 

2) Uso somente da receita direta para bancar as ações de manutenção e expansão da 
entidade. 

3) Dificuldades de encontrar fornecedores regulares fiscalmente. 
4) Incidência dos custos de deslocamento, hospedagem e alimentação dos instrutores 

no valor da hora/aula. 
5) Conjuntura econômica desfavorável com demissão de colaboradores por parte das 

cooperativas, provocando diminuição de arrecadação por parte do SESCOOP. 
 As estratégias que podem ser utilizadas para minimizar estes riscos mencionados 

acima são: 
1) Busca de realização de ações por meio de parcerias institucionais. 
2) Desenvolvimento de programa onde ocorra a coparticipação nos custos pelo 

público atendido pela instituição. 
3) Alteração dos normativos internos tendo em vista facilitação para contratação e 

fidelização de prestadores de serviços para a instituição, com seu alocamento dentro da 
possibilidade financeira da instituição. 

4) Capacitações estrategicamente pensadas para elevar o nível de crescimento das 
organizações cooperativas e com isso abrindo a oportunidade de novos postos de 
trabalhos à sociedade. 
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3 - Planejamento organizacional e 
desempenho orçamentário e operacional 

3.1 - Resultados da gestão e dos objetivos estratégicos 

O Sescoop tem uma missão clara, de promover a cultura cooperativista e o 
aperfeiçoamento da gestão para o desenvolvimento das cooperativas brasileiras. Missão 
esta que foi definida como parte de um Planejamento Estratégico Sistêmico para o período 
2015/2020, o qual traz uma carteira de 12 objetivos estratégicos voltados ao Sescoop – 
sendo 7 (sete) finalísticos e 5 (finalístico) de gestão. No exercício de 2017, seguindo estes 
direcionadores estratégicos, o Sescoop/MS optou por trabalhar com os objetivos 
estratégicos relacionados abaixo.       
 

3.1.1 - Objetivo estratégico 1: Promover a cultura da cooperação e disseminar a doutrina, 
os valores e princípios do cooperativismo (finalístico) 
 

Descrição geral  

Estimular o conhecimento e aplicação da cultura cooperativista nas ações e práticas das cooperativas e na atitude dos 
cooperados, incentivando-os a participar nas decisões das cooperativas, bem como a adotar a doutrina, os valores e os 
princípios como orientadores das suas práticas. 

Responsável 

O responsável por este objetivo é Coordenador Renato Junio de Souza Marcelino. 

Sob a égide do objetivo estratégico 1: Promover a cultura da cooperação e disseminar 
a doutrina, os valores e princípios do cooperativismo (finalístico), o Sescoop/MS promoveu 
em 2017 ações orientadas ao estímulo da participação de cooperados e familiares em 
atividades e projetos de suas respectivas cooperativas. Foram oportunizadas formações, 
eventos e campanhas que colocaram o cooperativismo em destaque no que diz respeito a 
seus valores, princípios e cultura de maneira geral numa perspectiva prática.  

Caracterizam-se como oportunidades nesse cenário o trabalho com escolas das 
localidades onde atuam as cooperativas, bem como eventos institucionais e esportivos que 
promovessem a integração da família com a cooperativa e também com outras 
cooperativas.  

No âmbito de trabalho com as escolas, se lançou mão de ferramentas como peças 
teatrais com a temática do cooperativismo, formações orientadas para elaboração e 
execução de projetos educacionais cooperativos, assim como de encontro em âmbito 
estadual com foco e aprimoramentos utilizando palestras e trocas de boas práticas como 
metodologia. 

Nesse cenário as peças teatrais atingiram um público muito acima do esperado dado a 
qualidade das produções e a receptividade por parte das escolas do Programa Cooperjovem.  

Ainda nessa linha, as formações continuadas atingiram um número maior de 
professore e por sua vez, os Projetos Educacionais Cooperativos receberam 
acompanhamento mais próximo o que corrobora para uma maior efetivação dos mesmos.  

Cabe destacar também que a identificação da necessidade de mudança de localidade 
das atividades da semana do cooperativismo para Dourados, cuja estrutura se mostrou 
adequada à demanda, acarretou maior índice de participação e satisfação dos cooperados, 
familiares e colaboradores das cooperativas. Ademais, foi oportuno para promoção do 
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cooperativismo, destaque de suas conquistas e dar a ele a visibilidade merecida, bem como 
estimular a integração entre diversas pessoas e organizações.  

O principal indicador de resultado escolhido para mensuração foi o número de pessoas 
e/ou cooperativas atingidas pelas ações ora realizadas.  

Ante a isso, é notório que a meta foi superada em aproximadamente 195%. Tal 
resultado advém de alinhamentos realizados junto a escolas e secretarias de educação para 
realização das atividades no âmbito dos municípios do programa cooperjovem onde assim 
todo público atendido pela escola ou quase todo ele pode participar e conhecer melhor o 
programa e os princípios e valores cooperativistas por meio do teatro. Além disso, a 
realização de oficinas anuais de formação continuada in loco favoreceu a participação de um 
número maior de educadores nos projetos desenvolvidos pelas escolas parceiras.  

A Semana do Cooperativismo realizada num importante polo do cooperativismo no 
estado, a cidade de Dourados, colaborou muito para esse resultado, visto o aumento 
observado registrado no número de inscrições para as atividades promovidas. Aqui soma-se 
à escolha estratégica do local as ferramentas de divulgação utilizadas, bem como o contato 
constante com as cooperativas para alinhamentos e inscrições de delegações para atividades 
de caráter esportivo e cultural.   

 
Gráfico 01: Indicadores de Resultado - Objetivo estratégico 1: Promover a cultura da 

cooperação e disseminar a doutrina, os valores e princípios do cooperativismo (finalístico)  
 

 
Descrição detalhada de cada indicador: 
Os principais macroprocessos envolvidos foram contratações, organização de eventos, 

divulgação, mobilização de interessados e sua inscrição. No âmbito das contratações, a 
busca por fornecedores de qualidade, que oportunizassem a segurança desejada às 
atividades favoreceu o êxito das mesmas, cabendo destacar atividades como instrutoria, 
palestrantes, estrutura e staff. Já na perspectiva de organização dos eventos, o cumprimento 
de cronograma de datas agendadas para realização das atividades foi primordial, cabendo 
observar que algumas ações devem ser revistas e executadas com maior antecedência 
visando reduzir riscos à execução. A divulgação e mobilização de interessados caminham 
juntas, e portanto também colaboraram ao alcance dos resultados, isto por que utilizadas as 
alternativas de mídia para divulgação e promoção do cooperativismo e dos eventos em 
questão, também foram realizados diversos contatos diretos com o público alvo para fins de 
efetivação das inscrições.  
 

 1.500  

 2.928  

Número de pessoas que participaram de eventos voltados para a promoção da
cultura da cooperação e disseminação da doutrina, valores e princípios do

cooperativismo

Gráfico de indicadores de resultado 

Previsto Realizado
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Tabela 02 - Desempenho Orçamentário e Operacional - Objetivo estratégico 1: 
Promover a cultura da cooperação e disseminar a doutrina, os valores e princípios do 
cooperativismo (finalístico) 

 

Resultados 
Orçamentário Físico Unidade de 

medida 
Previsto Realizado Previsto Realizado 

Projeto Cooperjovem      158.606,00       111.904,02  1000 2178 
Quantidade 
de pessoas 
beneficiadas 

Semana do Cooperativismo        37.475,00         37.475,00  500 750 

TOTAL  196.081,00   149.379,02           1.500           2.928  

Desafios: Efetivação da nova metodologia do programa cooperjovem nas escolas; 
Execução dos Projetos Educacionais Cooperativos; Engajamento das cooperativas junto ao 
Cooperjovem; Promoção dos princípios e valores do Cooperativismo.  

Panorama: Ampliação do número de escolas; Engajamento das cooperativas parceiras; 
Ampliação do número de cooperativas parceiras e atuantes nas atividades; Elevação no 
número de projetos executados pelas escolas e cooperativas.  

As atividades aqui relacionadas atingiram significativo resultado quantitativo no que 
tange o número de beneficiários. Entretanto, cabe uma análise qualitativa para o desenho 
de novas soluções, pautadas nas sugestões de melhoria colhidas junto ao público nos 
eventos realizados.  

Assim, o resultado atual se mostra satisfatório na perspectiva do alcance das metas 
quantitativas definidas, as quais deverão ser revistas conforme o novo cenário.  

Com vistas à melhoria de desempenho cabe o mapeamento de outras ações e projetos 
promovidos pelas cooperativas nesse âmbito, bem como, identificação de interesse em 
novas soluções pautadas no desenvolvimento de trabalhos com os diversos públicos 
internos. É evidente que novas soluções devem ser desenhadas em conjunto com as 
cooperativas, com vistas a alicerçar a sustentabilidade do negócio e para tal desenvolver 
pessoas, sendo elas, jovens e mulheres demonstram, em outras realidades similares, 
alternativas atrativas à promoção e fixação da cultura, valores e princípios do 
cooperativismo.  

 

3.1.2 - Objetivo estratégico 2: Promover a profissionalização da gestão cooperativista 

(finalístico) 

Descrição geral  

Está diretamente ligado à melhoria da eficiência e da produtividade das cooperativas, por meio da melhor organização 
dos recursos para a produção dos bens e serviços. Ou seja, a gestão melhora os recursos humanos, a alocação dos 
recursos financeiros, as atividades de produção, marketing e a estratégia, entre outras funções. 

Responsável 

Não há 

O grande desafio das organizações não está no planejamento em si, mas na execução 
da estratégia e superá-lo dependerá, em grande parte, de uma gestão estratégica voltada ao 
alcance de resultados concretos. 

As atividades de planejamento do Sescoop/MS foram realizadas em conjunto com as 
cooperativas contribuintes, levando-se em conta o Planejamento Estratégico da instituição, 
que orienta a aplicação de recursos do Sescoop/MS, conforme as necessidades das 
cooperativas.  
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Por meio de visitas dos analistas de monitoramento, reuniões e entrevistas com os 
Agentes de Desenvolvimento Humano das Cooperativas (ADH’s) e pesquisa de interesse, foi 
elaborado um diagnóstico com as demandas de treinamento e de desenvolvimento humano 
existentes em cada cooperativa. Em 2017, foram capacitados mais de 6.800 mil pessoas que 
integram as cooperativas. 

A formação de novas lideranças tem merecido atenção especial da equipe do Sistema 
OCB/MS e das cooperativas. O Programa de Desenvolvimento de Líderes, que teve a 
primeira turma iniciada em 2006, tem como objetivo central promover uma maior 
profissionalização daqueles dirigentes e gestores que administram as cooperativas. Em 2017 
foram lançadas 04 turmas, totalizando 140 participantes. Desde a sua criação, o programa já 
certificou mais de 600 dirigentes e gestores. 

O reconhecimento dos presidentes, das lideranças e dos profissionais das cooperativas 
tem sido importante para que o Sistema OCB/MS possa redobrar seus esforços e dedicação 
na construção de um cooperativismo sólido, que vem prestando relevantes serviços para 
milhares de pessoas. 

O MBA em Gestão de Cooperativas proporcionou aos dirigentes e profissionais 
envolvidos em atividades ligadas ao cooperativismo, uma clara compreensão da dinâmica 
dos mercados e, possibilitou o acesso ao conhecimento das tendências da moderna gestão 
empresarial, o curso obteve a participação de 45 alunos. 

 
Gráfico 02: Indicadores de Resultado - Objetivo estratégico 2: Promover a 

profissionalização da gestão cooperativista (finalístico) 
 

 
 

O macroprocesso é o meio pelo qual a organização reúne os grandes conjuntos de 
atividades para gerar valor e cumprir a sua missão. Dentro do macroprocesso estão as 
funções de organização, e é essencial que elas estejam sempre alinhadas aos objetivos 
estratégicos da organização. 

Os principais macroprocessos envolvidos na execução desses projetos foram às 
reuniões realizadas nas cooperativas com os agentes de desenvolvimento humano (ADH) e 
equipe técnica do SESCOOP/MS, a infraestrutura necessária para a realização das 
capacitações, seleção criteriosa dos fornecedores e equipe de apoio do SESCOOP/MS 
altamente qualificada, serviram para o sucesso na realização dos projetos. 

Os projetos foram estruturados de maneira que atendam as reais necessidades das 
cooperativas, tendo por base o levantamento de demandas originado por meio da análise do 
relatório do PDGC e reuniões realizadas com as cooperativas, alinhados com o planejamento 
estratégico do SESCOOP/MS. 

Neste objetivo estratégico existem dois projetos estruturadores do SESCOOP/MS, nos 
quais foram atendidas 333 pessoas. Os objetivos desses projetos foram desenvolver 

 6.267  

 6.554  

Número de dirigentes/gestores que participaram de cursos de gestão cooperativista

Gráfico de indicadores de resultado 

Previsto Realizado
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conhecimentos, habilidades e atitudes necessárias para gestão, como também fornecer 
ferramentas práticas para lidar com situações conflituosas do dia a dia e desenvolver 
competências relacionadas a Liderança nas cooperativas.  

Os resultados quantitativos de pessoas capacitadas foram melhor que o esperado, 
utilizando menos recurso que o previsto incialmente. A realização financeira foi de 88% do 
orçamento previsto, atendendo 9,4% a mais que o previsto. 

 

Tabela 03 - Desempenho Orçamentário e Operacional - Objetivo estratégico 2: 
Promover a profissionalização da gestão cooperativista (finalístico) 

Resultados 
Orçamentário Físico Unidade de 

medida 
Previsto Realizado Previsto Realizado 

PDG - Formacoop          245.998,00           225.710,50  102 103 

Quantidade 
de pessoas 
beneficiadas 

PDG - MBA          294.169,00           293.088,75  45 45 

Projeto de Liderança          568.613,00           559.359,67  195 185 

APS - Unimed Federação            39.600,00                          -    cancelado   

Apoio Evento APG Senior -Sic. Centro Sul            14.300,00             12.870,00  1 1 

Ações Descentralizada SICREDI CELEIRO             89.580,00             85.254,00  37 48 

Ações Descentralizad SICREDI CENTRO 
SUL  

         172.203,00             98.858,74  2.150 2.052 

Ações Descentralizada PROJETO COPASUL          207.000,00           146.236,00  634 566 

Ações Descentralizada UNIMED CG          216.060,00           197.521,80  508 650 

Ações Descentralizada UNIMED 
FEDERAÇÃO 

           89.745,00             87.629,70  72 68 

Ações Descentralizada AURORA             13.140,00             12.840,00  170 264 

Melhoria na Gestão Contabil e Financeira            71.181,00             61.165,45  161 171 

Ações Descentralizada LAR            56.440,00             23.135,20  275 288 

Ações Descentralizada C.VALE            57.087,00             41.911,80  210 349 

Ações Descentralizadas SICREDI UNIÃO          121.800,00           115.800,00  450 429 

Atividade Liderança de Valor            27.400,00             27.400,00  43 23 

Atividade Apoio evento - Lider do Futuro            23.856,00             23.855,62  2 2 

Atividade Seminário de Lideres            65.375,00             64.825,00  450 389 

Melhoria da Gestão de Pessoas          323.233,00           305.037,10  760 919 

Benchmarking - Cooperams              4.634,00               2.518,10  2 2 

TOTAL  2.701.414,00   2.385.017,43           6.267           6.554  

 
O desafio encontrado em 2017 foi a realização das ações descentralizas onde o 

SESCOOP/MS não tinha total domínio na execução das ações, uma vez que isso era 
atribuição das cooperativas, resultando em alguns casos, número de participantes menor do 
que o previsto.  

Os desafios esperados até 2020 são o desenvolvimento da cultura de planejamento 
junto com as cooperativas; foco na formação continuada, desenvolvendo novos produtos e 
programas de longa duração; melhoria no acompanhamento das ações descentralizadas. 

 Os resultados atingidos superaram as expectativas, pois atendeu um número maior 
que o previsto e utilizou menos recurso que o planejado. 
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As ações para melhoria de desempenho na realização das atividades compreendem: 
acompanhamento na realização das ações descentralizadas, visitas constantes da equipe 
técnica na Cooperativa para levantamento de necessidades e aprimorar o processo de 
planejamento com desenvolvimento e utilização de procedimentos e rotinas de análise 
quantitativa e qualitativa de resultados dos cursos e ações de capacitações 
realizadas.Utilizando o mesmo conceito, cada ação está vinculada a um plano de ação e a 
um programa, desta forma, toda a execução de atividades dentro da Unidade (apoio ou 
finalística) contribui diretamente para o “sucesso” do plano estratégico da Unidade. No nível 
de ação estão vinculados os indicadores e metas, sendo possível realizar a sua quantificação 
é possível verificar o seu consolidador geral. Outro ponto de destaque neste nível é a 
possibilidade de detalhar os custos por ação especificamente, gerando a relatórios analíticos 
por elemento de despesa, auxiliando a gestão da Unidade no direcionamento e otimização 
financeira. 

 
3.1.3 - Objetivo estratégico 3: Ampliar o acesso das cooperativas às soluções de formação 

e qualificação profissional (finalístico) 

 

Descrição geral  

Viabilizar o acesso das cooperativas às soluções de formação e qualificação profissional, uma vez que dada a variedade 
de ramos e características heterogêneas do cooperativismo, torna-se inviável ao Sescoop o atendimento de todas as 
necessidades das cooperativas. 

Responsável 

Não há. 

O mercado de trabalho está em constante transformação. A competitividade das 
empresas em última análise faz com que se busquem cada vez mais jovens talentos, a fim de 
dar continuidade ao trabalho futuramente, está aí importância do programa jovem aprendiz 
cooperativo, desenvolvido pelo SESCOOP/MS, que dá aos alunos a chance de aprender uma 
profissão ou mesmo continuarem empregados na cooperativa. 

Mato Grosso do Sul é considerado um dos principais estados produtores de grãos. As 
cooperativas do ramo agropecuário necessitam constantemente qualificar seus 
colaboradores nas técnicas de análise, classificação e armazenagem de grãos, bem como a 
manutenção dos equipamentos utilizados. Para isso foram desenvolvidas capacitações para 
o atendimento dessa demanda.  

A realização orçamentária ficou baixa, pois não houve a ampliação predial, que está 
alocado no centro investimento/treinamento formação profissional. O mesmo foi 
remanejado para efetivação no ano de 2018. 

Por outro lado a realização física ficou em 11,27% maior que o esperado. 
 

Gráfico 03: Indicadores de Resultado - Objetivo estratégico 3: Ampliar o acesso das 
cooperativas às soluções de formação e qualificação profissional (finalístico) 
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O programa jovem aprendiz do SESCOOP/MS foi desenvolvido em cumprimento a 
legislação, atendendo as reais necessidades das cooperativas. 

O macroprocesso da gestão da armazenagem garante a correta análise e classificação 
dos grãos, bem como a sua correta conservação e armazenagem, gerando maior 
lucratividade para as cooperativas. 
 
Tabela 04 - Desempenho Orçamentário e Operacional - Objetivo estratégico 3: Ampliar o 
acesso das cooperativas às soluções de formação e qualificação profissional (finalístico) 

Resultados 
Orçamentário Físico Unidade de 

medida 
Previsto Realizado Previsto Realizado 

Atividade Jovem Aprendiz 289.874,00 172.923,58 80 91 

Quantidade 
de pessoas 
beneficiadas 

Curso de Gestão de Armazenagem 27.342,00 27.342,00 51 55 

Manutenção formação profissional 1.065.805,00 968.944,47 1 1 

Investimento/ trein./ formação 
prof. 

2.213.085,00 14.744,96 1 1 

TOTAL 3.596.106,00 1.183.955,01 133 148 

Os principais desafios até 2017 foi a conclusão da primeira turma da aprendizagem nas 
dependências do Sescoop/MS, em Campo Grande. Os desafios até 2020 será a implantação 
de turma específica de aprendizagem nas cidades de Naviraí, Dourados e São Gabriel do 
Oeste. 

O Sescoop/MS atendeu de maneira satisfatória as cooperativas agropecuárias no 
repasse de técnicas de análise, classificação e armazenagem de grãos, bem como a 
qualificação na manutenção dos equipamentos utilizados em armazéns. 

Os resultados foram muito positivos tanto na aprendizagem, com o atendimento do 
número de alunos acima do esperado, como na armazenagem, também com atendimento 
do número de alunos acima do esperado. 

As ações para melhoria de desempenho na realização das atividades compreendem: 
visitas constantes da equipe técnica na Cooperativa para levantamento de necessidades e 
aprimorar o processo de planejamento com desenvolvimento e utilização de procedimentos 
e rotinas de análise quantitativa e qualitativa de resultados dos cursos e ações de 
capacitações realizadas. 
 
 

 133  

 148  

Número de empregados  e cooperados que participaram de iniciativas de formação
e qualificação profissional

Gráfico de indicadores de resultado 

Previsto Realizado
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3.1.4 - Objetivo estratégico 4: Promover a profissionalização da governança cooperativista 

(finalístico) 

Descrição geral  

Profissionalizar a governança pressupõe preparar dirigentes para a atuação focada na gestão democrática, na adoção 
das melhores práticas de governança, na mediação dos conflitos e no alcance do equilíbrio entre os interesses dos 
cooperados e demais públicos de interesse da cooperativa. 

Responsável 

Não há. 

As cooperativas precisam desenvolver sua governança e suas competências técnicas. 
Devem se pautar em metas de desempenho e resultados. Como forma de aumentar as 
chances de sucesso, é importante que as cooperativas capacitem seus conselheiros e 
dirigentes e os auxiliem na identificação de pontos de melhoria, oportunidades e boas 
práticas em gestão e governança. 

O desenvolvimento de programas de longa duração proporciona aos conselheiros e 
dirigentes uma visão mais ampla do seu negócio, da governança e do cooperativismo como 
um todo. 

O Sescoop/MS, em 2017, levou a formação de alto nível para mais de 150 dirigentes e 
conselheiros de cooperativas, por meio de programas de formação de longa duração, 
totalizando mais de 380 horas/aula. Isso terá impacto direto na gestão e na implantação de 
projetos de melhorias nas cooperativas. 

 

Gráfico 04: Indicadores de Resultado - Objetivo estratégico 4: Promover a 
profissionalização da governança cooperativista (finalístico) 
 

 
Os principais macroprocessos envolvidos na execução das atividades foram às reuniões 

realizadas nas cooperativas com os dirigentes e equipe técnica do SESCOOP/MS, a 
infraestrutura necessária para a realização das capacitações, a seleção criteriosa dos 
fornecedores e a qualificação da equipe de apoio do SESCOOP/MS. Tudo isso contribuiu para 
o sucesso na realização das atividades. 

A dificuldade de atingir 100% da meta física no curso de Formação de Presidentes foi a 
agenda de compromissos dos mesmos, por ser um curso de longa duração, não conseguiria 
estar presente em todas as aulas. 

 168  

 154  

Número de lideranças que participaram de cursos de governança cooperativista

Gráfico de indicadores de resultado 

Previsto Realizado
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Tabela 05 - Desempenho Orçamentário e Operacional - Objetivo estratégico 4: Promover a 
profissionalização da governança cooperativista (finalístico) 
 

Resultados 
Orçamentário Físico Unidade de 

medida 
Previsto Realizado Previsto Realizado 

PG - CERTIFICAÇÃO DE CONSELHEIROS      340.974,00       340.943,95  60 54 

Quantidade de 
pessoas 
beneficiadas 

PG - CURSO PARA CONSELHEIROS 
FISCAIS 

       12.265,00         12.265,00  40 39 

PG - CURSO CONDUÇÃO ASSEMBLEIAS 
GERAIS 

                    -                        -    16 20 

PG - Programa Formação de Presidentes      142.658,00       142.500,69  50 39 

Apoio a evento - ABAG          3.546,00           3.545,38  2 2 

TOTAL  499.443,00   499.255,02  168 154   

O maior desafio para 2017 foi de fechar uma turma para um programa de longa 
duração (144h), formada por presidentes de cooperativas, onde também teve a visita à OCB 
Nacional, por meio do programa “Portas Abertas”. Os desafios até 2020 será o de manter os 
presidentes das cooperativas conectadas ao futuro e promovendo as mudanças necessárias 
nas suas cooperativas, para a garantia da sustentabilidade das mesmas. Para isso serão 
realizados fóruns de presidentes, missões de estudos e elaboradas novas capacitações. 

O Sescoop/MS, em 2017, levou a formação de alto nível para mais de 150 dirigentes de 
cooperativas, por meio de programas de formação de longa duração, totalizando mais de 
380 horas. Isso terá impacto direto na gestão e na implantação de projetos de melhorias nas 
cooperativas. 

Apesar do número de participantes ficar um pouco abaixo do previsto, as atividades 
realizadas foram muito importantes para a melhoria da gestão e da governança das 
cooperativas, por meio da formação de conselheiros e dirigentes, totalizando mais de 150 
participantes e uma carga horária total de 388h. 

As ações para melhoria de desempenho na realização das atividades compreendem: 
visitas constantes da equipe técnica na Cooperativa para levantamento de necessidades e 
aprimorar o processo de planejamento com desenvolvimento e utilização de procedimentos 
e rotinas de análise quantitativa e qualitativa de resultados dos cursos e ações de 
capacitações realizadas. 
 

3.1.5 - Objetivo estratégico 5: Monitorar desempenhos e resultados com foco na 

sustentabilidade das cooperativas (finalístico) 

 

Descrição geral  

Monitorar o desempenho e os resultados das cooperativas, que podem aumentar a capacidade do Sescoop em apoiar a 
sustentabilidade das cooperativas, subsidiando a oferta de soluções de formação e qualificação adequadas e fornecendo 
instrumentos para a sua autogestão. 

Responsável 

O responsável por este objetivo é o Coordenador Fabrício Soares Rodrigues. 
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A área de monitoramento e desenvolvimento de cooperativas busca promover a 
profissionalização da governança cooperativista e monitorar desempenhos e resultados com 
foco na sustentabilidade das cooperativas. As ações do monitoramento visam manter a 
qualidade da gestão das sociedades cooperativas, credibilidade perante terceiros, 
transparência ante o quadro social e principalmente a garantia da continuidade da 
cooperativa, cumprindo seus objetivos sociais. O foco é proporcionar melhores condições 
para que a cooperativa possa de fato ser uma sociedade democrática e que atenda aos 
anseios de seus associados, sem perder de vista o mercado. 

A situação inicialmente diagnosticada para elaboração do Plano Estratégico para 2017, 
apoiou-se na observação das cooperativas que participaram mais ativamente ações 
desenvolvidas pelos SESCOOP/MS nos últimos 2 anos. Assim chegamos a um número 
proposto de 71 cooperativas, das quais conseguimos atingir o patamar de atendimento de 
91,2% da meta pretendida. Algumas cooperativas listadas para atendimento, não 
conseguiram nos receber nas visitas devido a problemas enfrentados pela crise financeira 
que atingiram diretamente seus negócios ou por mudança da diretoria. 

O Programa de Acompanhamento da Gestão Cooperativa (PAGC): é baseado em 
atividades da natureza de desenvolvimento de cooperativas e devem promover a 
manutenção das características enquanto sociedade cooperativa, aumentar o nível de 
percepção da necessidade de mercado quanto ao aprimoramento dos seus mecanismos de 
governança e torná-las autogeridas. Em 2017 foram realizadas 21 visitas às cooperativas 
para a explanação dos relatórios. Foram visitadas cooperativas dos ramos transporte, 
crédito, saúde, infraestrutura, agropecuário e educacional.  

O Programa de Desenvolvimento da Gestão das Cooperativas (PDGC): tem como 
objetivo principal promover a adoção de boas práticas de gestão e governança pelas 
cooperativas. A metodologia desse Programa está pautada no Modelo de Excelência da 
Gestão (MEG) da Fundação Nacional da Qualidade, que mantém alinhamento com os mais 
altos padrões internacionais. Completaram o clico 2017 do PDGC 29 cooperativas. Elas 
receberam o relatório/diagnóstico da gestão e, a partir daí, puderam criar planos de ação a 
fim de melhorar seus processos. 

Programa de Acompanhamento Econômico Financeiro das Cooperativas (GDA): 
voltado ao acompanhamento à distância da gestão das cooperativas, via processo de análise 
de dados contábeis, quadro de recursos humanos e quadro social. Visa, também, a formação 
de cenários comparativos, para orientação dos rumos de condução dos negócios da 
cooperativa em cooperação ao mercado e à concorrência. Esse processo possibilitou realizar 
a análise econômico/financeira, através de dados sistematizados segundo parâmetros pré-
estabelecidos na base de dados fornecidos, para os ramos agropecuário, saúde e 
infraestrutura, buscando-se espelhar a realidade do negócio, independente de critérios 
contábeis utilizados. No ano de 2017 participaram 21 cooperativas, sendo 13 do ramo 
agropecuário, 06 do ramo saúde, 01 do ramo infraestrutura e 01 do ramo transporte. 

 
Gráfico 05: Indicadores de Resultado - Objetivo estratégico 5: Monitorar desempenhos 

e resultados com foco na sustentabilidade das cooperativas (finalístico) 
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Tivemos a participação em 33 assembleias gerais de cooperativas, acompanhando, 
orientando e sugerindo melhorias. 

Atingindo um nível acima dos 90% no atendimento das demandas do monitoramento, 
tivemos a completa execução do projeto, além da boa receptividade das cooperativas 
quando da visita dos analistas para aplicação dos programas do monitoramento. 

 

Tabela 06 - Desempenho Orçamentário e Operacional - Objetivo estratégico 5: 
Monitorar desempenhos e resultados com foco na sustentabilidade das cooperativas 
(finalístico) 

Resultados 
Orçamentário Físico Unidade de 

medida 
Previsto Realizado Previsto Realizado 

Projeto Monitoramento        36.647,00         36.576,19  80 71 

Cooperativas 
monitoradas 

Seminário de Excelência da Gestão        16.600,00           5.325,00  10 11 

Apoio ao Planejamento Est. -Cooasgo        43.578,00         43.578,00  1 1 

TOTAL    96.825,00     85.479,19  91 83   

O principal desafio do monitoramento até 2017 foi o de ser percebido pelas 
cooperativas atendidas pelos programas como, de fato, gerador de dados confiáveis que 
apoiarão na tomada de decisão no dia a dia da gestão. 

Os desafios esperados até 2020 é de inserir 05 cooperativas do ramo crédito no GDA e 
intensificar o número de visitas às cooperativas por meio da equipe técnica. 

Diante dos resultados apresentados é possível perceber que foram realizadas todas as 
atividades planejadas. Os recursos destinados para a consecução das atividades foram bem 
geridos, ficando dentro do planejado.  

Para a melhoria do desempenho consideramos as seguintes ações: 

 Criar um calendário prévio de visitas que deverá ser encaminhado para a 
cooperativa ter conhecimento sobre a data que será visitada; 

 Realizar Workshop para auxiliar a cooperativa sobre o correto preenchimento 
do questionário de Auto avaliação do PDGC; 

 Criar um canal de comunicação que seja mais dinâmico com a cooperativa; 

 Dividir e capacitar os analistas para a atuação por especialidades (ramos). 
 
 
 

 91  
 83  

(%) de cooperativas monitoradas

Gráfico de indicadores de resultado 

Previsto Realizado
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3.1.6 - Objetivo estratégico 6: Apoiar iniciativas voltadas para a saúde e segurança do 

trabalho e de qualidade de vida (finalístico) 

 

Descrição geral  

Apoiar iniciativas de saúde e prevenção de acidentes no trabalho, de qualidade de vida dos cooperados, empregados e 
familiares e incentivar a adoção de um estilo de vida saudável pelas cooperativas, visando a melhoria das condições de 
saúde e segurança no trabalho para empregados e cooperados. 

Responsável 

Não há 

Uma empresa que busca ser competitiva, em mercados cada vez mais globalizados, 
precisa criar um ambiente onde o trabalhador sinta-se bem ao desempenhar suas funções.  

A abordagem da segurança, saúde e qualidade de vida tem mostrado cada vez mais 
emergente e de grande importância na atualidade coorporativa. Muitos administradores já 
perceberam que melhorar a qualidade de vida e a segurança de seus colaboradores torna a 
organização mais saudável e competitiva. 

A prevenção de acidentes de trabalho e a promoção da qualidade de vida no ambiente 
corporativo visa conscientizar e capacitar pessoas na melhoria continua da segurança, saúde 
e da qualidade de vida, cuja estratégia principal é a de, através de um processo de educação, 
sensibilizar e mobilizar as pessoas na mudança do seu estilo de vida e na melhoria e 
cuidados com a sua proteção. 

Os resultados alcançados em 2017 atenderam de forma satisfatória as necessidades 
das cooperativas no cumprimento da legislação e das normas regulamentadoras de 
segurança no trabalho. 

O Ticoop – Torneio de Integração Cooperativista, por meio da sua 22ª edição, realizado 
na cidade de Dourados/MS, proporcionou momentos de integração, diversão, esporte e 
lazer para os trabalhadores das cooperativas e seus familiares, bem como aos cooperados e 
seus familiares.  

 
Gráfico 06: Indicadores de Resultado - Objetivo estratégico 6: Apoiar iniciativas 

voltadas para a saúde e segurança do trabalho e de qualidade de vida (finalístico) 
 

 
O macroprocesso no desenvolvimento da Segurança no Trabalho promove o estímulo 

constante à conscientização individual e coletiva de trabalhadores quanto a importância dos 
hábitos e comportamentos seguros e saudáveis dentro e fora da empresa para ser efetiva.  

 1.408  
 1.755  

Número de cooperativas participantes de iniciativas voltadas para a saúde e
segurança do trabalho e de qualidade de vida

Gráfico de indicadores de resultado 

Previsto Realizado
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A Saúde e Segurança no Trabalho é uma dimensão estratégica da gestão, relevante e 
determinante da credibilidade e confiança que colaboradores, clientes, fornecedores, 
cooperados e a sociedade depositam em uma cooperativa. 

Os principais macroprocessos envolvidos na realização do Ticoop foram a contratação 
de espaço físico para a realização de 15 modalidades esportivas, a criação de site do evento 
para a divulgação, mobilização de interessados e sua inscrição e as contratações de 
fornecedores de qualidade, que garantissem o êxito das atividades e o cumprimento de 
cronograma dos jogos.  

O Ticoop contou com a participação de 17 cooperativas, sendo 08 do ramo 
agropecuário, 01 de infraestrutura, 06 do crédito e 02 do ramo saúde, somando um total de 
mais de 900 pessoas entre elas atletas e familiares, cooperados e familiares, chefes de 
delegações e técnicos esportivos. 

 

Tabela 07 - Desempenho Orçamentário e Operacional - Objetivo estratégico 6: Apoiar 
iniciativas voltadas para a saúde e segurança do trabalho e de qualidade de vida (finalístico) 
 

Resultados 
Orçamentário Físico Unidade de 

medida 
Previsto Realizado Previsto Realizado 

Cursos de Segurança no Trabalho      137.690,00       113.647,00  808 810 
Cooperativas 
beneficiadas  TICOOP - Torneio de Integração Coop.      230.470,00       230.469,19  600 945 

TOTAL  368.160,00   344.116,19           1.408           1.755    

A segurança do trabalho é um fator de extrema importância nas organizações e é 
preciso saber passar para seus colaboradores a importância do mesmo, mostrar que a 
organização se preocupa com o bem-estar de seus funcionários, onde consigam fazer 
grandes descobertas e executar da melhor maneira possível o seu trabalho. 

O Projeto contribui para a promoção de um intercâmbio entre as cooperativas, o 
enriquecimento da qualidade de vida do público participante, a integração entre dirigentes, 
empregados e associados das Cooperativas e o fortalecimento das inter-relações no 
ambiente cooperativista mineiro, favorecendo a prática do 6º princípio do cooperativismo: a 
intercooperação. 
 

3.1.7 - Objetivo estratégico 7: Apoiar práticas de responsabilidade socioambiental 

(finalístico) 

 

Descrição geral  

Apoiar práticas sustentáveis e estimular ações de responsabilidade socioambiental pelas cooperativas, que beneficiem a 
comunidade próxima a elas. 

O responsável por este objetivo é o Coordenador Renato Junio de Souza Marcelino. 

 

Sob a ótica do objetivo estratégico 7: Apoiar práticas de responsabilidade 
socioambiental (finalístico), o Sescoop/MS promoveu em 2017 ações orientadas ao estímulo 
e realização pelas cooperativas de projetos e/ou atividades pontuais de cunho 
socioambiental. Foram campanhas e projetos conjuntos que primaram pelo envolvimento 
das cooperativas com a comunidade.  
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Foram identificadas oportunidades de trabalho junto à comunidade à partir de 
demandas das cooperativas, assim como por meio de contato direto e parceria com outros 
projetos e instituições. Diante desse cenário, foram desenhadas ações e projetos de 
intervenção nessa realidade, com foco na promoção do cooperativismo como instrumento 
de promoção do desenvolvimento local. Logo, à medida que foi estabelecido contato direto 
com as cooperativas e parceiros para execução das ações ora propostas, o cenário se 
mostrou ainda mais favorável, o que culminou com o aumento significativo do número de 
atingidos, sem entretanto afetar a estrutura orçamentária prevista.  

O principal indicador de resultado escolhido foi número de pessoas e como é notório a 
meta foi atingida em mais de 200%, sem entretanto onerar o orçamento. Isso se deu 
basicamente pela metodologia de mobilização do Dia de Cooperar, Dia C. A campanha prima 
pelo estimulo às cooperativas desenvolverem projetos ou ações pontuais de 
responsabilidade socioambiental. Assim, o impacto de cada projeto é responsabilidade da 
cooperativa, não cabendo qualquer comprometimento financeiro do Sescoop com os 
projetos individuais além dos materiais já disponibilizados pela unidade nacional do Sescoop.  

 

Gráfico 07: Indicadores de Resultado - Objetivo estratégico 7: Apoiar práticas de 
responsabilidade socioambiental (finalístico) 

 
 

Os principais macroprocessos envolvidos foram contratações, organização de eventos, 
divulgação, mobilização de interessados e sua inscrição. No âmbito das contratações, a 
busca por fornecedores de qualidade, que oportunizassem a segurança desejada às 
atividades favoreceu o êxito das atividades, cabendo destacar atividades como instrutoria, 
palestrantes, estrutura e staff. Já na perspectiva de organização dos eventos, o cumprimento 
de cronograma de datas agendadas para realização das atividades foi primordial, cabendo 
observar que algumas ações devem ser revistas e executadas com maior antecedência 
visando reduzir riscos à execução.  

A divulgação e mobilização de interessados caminham juntas, e, portanto também 
colaboraram ao alcance dos resultados, isto por que utilizadas as alternativas de mídia para 
divulgação e promoção do cooperativismo e dos eventos em questão, também foram 
realizados diversos contatos diretos com o público alvo para fins de efetivação de inscrições, 
bem como realizadas reuniões regionais para alinhamento de ações conjuntas. 

  
Tabela 08 - Desempenho Orçamentário e Operacional - Objetivo estratégico 7: Apoiar 

práticas de responsabilidade socioambiental (finalístico) 

 
 

 2.288  

 5.710  

Número de pessoas que participaram de iniciativas voltadas para as práticas de
responsabilidade socioambiental (cooperados, empregados e familiares)

Gráfico de indicadores de resultado 

Previsto Realizado
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Resultados 
Orçamentário Físico Unidade de 

medida 
Previsto Realizado Previsto Realizado 

DIA DE COOPERAR - DIA C        72.773,00         53.822,12  2050 5485 

Quantidade 
de pessoas 
beneficiadas 

Cooperativa Amiga da Criança        27.018,00         27.017,45  22 18 

CAMPANHA NATAL DA COOPERAÇÃO          9.382,00                57,45  200 195 

PIPA        14.100,00         13.300,00  16 12 

TOTAL  123.273,00     94.197,02  2.288 5.710   

Engajar cooperativas e seu público interno nas atividades em questão; Construir 
projetos sólidos de promoção do cooperativismo; Envolver cooperados, familiares e 
colaboradores; Envolver equipe interna do Sescoop; Mensurar resultados. 

Mensurar resultados qualitativos das atividades realizadas; Engajar número maior de 
cooperativas em projetos sólidos; Envolver equipe interna do Sescoop na construção de 
soluções 

Integrar área de monitoramento e promoção social para diagnóstico e 
desenvolvimento de soluções.  

As atividades aqui relacionadas atingiram significativo resultado quantitativo no que 
tange o número de beneficiários. Entretanto, visando solidificar projetos que impactem 
positivamente o negócio das cooperativas de Mato Grosso do Sul, se faz necessário 
aprofundar a discussão e construção de soluções alinhadas à realidade empresarial. 

Na perspectiva do alcance de metas o resultado atual se mostra satisfatório, cabendo 
entretanto avaliação e desenho de novos cenários e assim a revisão das metas e soluções 
atuais.  

Com vistas à melhoria de desempenho cabe o mapeamento de outras ações e projetos 
promovidos pelas cooperativas nesse âmbito, bem como, identificação de interesse em 
novas soluções pautadas no desenvolvimento de trabalhos com os diversos públicos 
internos. É evidente que novas soluções devem ser desenhadas em conjunto com as 
cooperativas, com vistas a alicerçar a sustentabilidade do negócio e para tal desenvolver 
pessoas, sendo elas, jovens e mulheres demonstram, em outras realidades similares, 
alternativas atrativas à promoção e fixação da cultura, valores e princípios do 
cooperativismo.  
 
 

3.1.8 - Objetivo estratégico 9: Desenvolver continuamente as competências dos 

colaboradores (gestão) 

 

Este objetivo estratégico é especificamente aos colaboradores do Sescoop. Desde 
2016 há um centro específico para as capacitações dos funcionários do SESCOOP/MS. No 
ano de 2017 iníciou um programa chamado “Educação Continuada”, o objetivo deste 
programa é aprimorar e desenvolver competências para proporcionar uma visão 
multidisciplinar que permita fortalecer o conhecimento e ampliar a visão e atuação sobre o 
negócio da organização. 
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Descrição geral  

Oferecer, de forma contínua, aos seus colaboradores oportunidades para desenvolverem competências aderentes aos 
novos desafios que se apresentam para o cooperativismo, além de oportunidades de desenvolvimento profissional, 
retendo talentos e desenvolvendo lideranças.  

Responsável 

Os responsáveis são os Gerentes de Desenolvimento Juarez Pereira e Operações Ivanildo de Jesus 
Silva. 

Os gerentes sentiram a necessidade de realizar cursos de diversos temas para 
fortalecer e alinhar o pensamento da equipe. Os temas trabalhados em 2017 foram 
Criatividade, Inovação, Negociação Sustentável, Ética e Valores. Ao total foram 36 horas de 
capacitação em conjunto. Neste objetivo estratégico tem as capacitações individuais de cada 
colaborador, tanto da área meio quanto da área fim.  

 
Gráfico 08: Indicadores de Resultado - Objetivo estratégico 9: Desenvolver 

continuamente as competências dos colaboradores (gestão) 
 

 
 

O quadro funcional do SESCOOP/MS iniciou em 2017 com 19 colaboradores, conforme 
o previsto, porém em março e abril, houve os desligamentos da Analista de Gestão de 
Pessoas Pleno e de uma Assistente Administrativa, respectivamente. Justificam-se os 
desligamentos como demissão sem justa causa por parte do empregador por motivo de 
baixo desempenho na execução de suas atribuições, nos dois casos informados. 

Houve a realização de 91,33% do orçamento previsto inicialmente para o objetivo 9 
(Desenvolver continuamente as competências dos colaboradores (gestão). E um turnouver 
de 8%. 

 
Tabela 09 - Desempenho Orçamentário e Operacional - Objetivo estratégico 9: 

Desenvolver continuamente as competências dos colaboradores (gestão) 

Resultados 
Orçamentário Físico Unidade de 

medida 
Previsto Realizado Previsto Realizado 

PROJETO DE DESENVOLV EQUIPE MEIO      106.270,00         97.417,59  10 10 % 
Rotatividade 
de pessoal 
(turnover) 

PDE - MELHORANDO  PERF. DA EQUIPE - 
FIM 

       67.012,00         60.853,00  9 8 

TOTAL  173.282,00   158.270,59  19 18 8% 

O SESCOOP/MS procura cada vez mais capacitar seus colaboradores, para dar um 
suporte com mais qualidade para as cooperativas, almejando sempre a excelência nos 
serviços e produtos ofertados pela Casa do Cooperativismo.   

 

 19  
 18  

Gráfico de indicadores de resultado 

Previsto Realizado
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3.1.9 - Objetivo estratégico 11: Garantir comunicação frequente e ágil com os seus públicos 

(gestão) 

Este objetivo está ligado a um dos desafios a serem superados pelo Cooperativismo, 
que é “Fortalecer a imagem e a comunicação do Cooperativismo”. 
 

Descrição geral  

Trabalhar a comunicação como meio para fazer com que o cooperativismo seja reconhecido por suas contribuições à 
sociedade brasileira e como forma de identificar as demandas e necessidades das cooperativas. 

Responsável 

Não há. 

 
Gráfico 09: Indicadores de Resultado - Objetivo estratégico 11: Garantir comunicação 

frequente e ágil com os seus públicos (gestão) 
 

 
 

Tabela 10 - Desempenho Orçamentário e Operacional - Objetivo estratégico 11: 
Garantir comunicação frequente e ágil com os seus públicos (gestão) 

Resultados 
Orçamentário Físico Unidade de 

medida 
Previsto Realizado Previsto Realizado 

CAMPANHAS E PUBLICIDADE      509.130,00       506.155,05  6,4 7,19 
(R$) Valor 
alocado na 
comunicação 
frente ao 
valor total 
realizado do 
orçamento 

COMUNICAÇÃO/MARKETING/FEIRAS        25.870,00           1.120,00  0 0 

TOTAL  535.000,00   507.275,05  6,4 7,19   

A unidade de medida utilizada neste objetivo estratégico 11, é o valor alocado na área 
de comunicação frente ao valor total realizado do orçamento, resultando do percentual 
utilizado na área de Comunição. 

Foi investido na comunicação R$ 507.275,05 (quinhentos e sete mil suzentos e setenta 
e cinco reais e cinco centavos), encerrando com 94,81% do previsto inicialmente.  

3.2 - Informações sobre a gestão 

As informações abaixos são as diretrizes 8901-Manutenção de Serviços 
Administrativos, 8910-Ações de Informática, 8911-Gestão Administrativa, 8914-Serviços de 
Administração e Controle Financeiro, 8939-Gestão do Processo Planejamento Institucional. 

 6  

 7  

Avaliação da satisfação das cooperativas sobre a comunicação produzida
pela U.E

Gráfico de indicadores de resultado 

Previsto Realizado

Valor alocado na Comunicação 
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Com objetivo de prover os órgãos do SESCOOP/MS dos meios administrativos para a 
implementação da gestão de seus programas finalísticos.   

 
Gráfico 10: Indicadores de Resultado - Diretriz 8901-Manutenção de Serviços 

Administrativos 
 

 
Tabela 11 - Desempenho Orçamentário e Operacional - Diretriz 8901-Manutenção de 

Serviços Administrativos 

Resultados 
Orçamentário Físico Unidade 

de medida 
Previsto Realizado Previsto Realizado 

Manutenção ADM. E Finanças  1.379.655,00   1.064.531,19  1 1 
Serviço 

Mantido 
Manutenção do Jurídico      142.315,00       125.063,38  - - 

TOTAL      1.521.970,00       1.189.594,57  1 1 

A planilha acima apresenta a diretriz 8901-Manutenção de Serviços Administrativos. A 
Manutenção ADM e Finanças estão despesas relativos a salários, encargos, benefícios, 
energia elétrica, serviços postais, vale transporte, manutenção dos veículos, serviços de 
internet, serviços de telefone, combustivel, material de limpeza e cozinha, mapeamento de 
processos e estrutura, despesas bancárias, entre outras. Todas essas despesas são para dar 
suporte para que a área fim desenvolva suas atividades. Foi realizado 77,15% do orçamento 
previsto. No centro Manutenção do Jurídico são lançados pertinentes ao Jurídico do 
SESCOOP/MS, os gastos são referentes a salário, encargos, benefícios e diárias, a realização 
orçamentária foi de 87,87% do previsto. 

 
Gráfico 11: Indicadores de Resultado – Diretriz 8910-Ações de Informática 

 

 
 
 

 1   1  

Serviço Mantido

Gráfico de indicadores de resultado 

Previsto Realizado

 1   1  

Serviço Mantido

Gráfico de indicadores de resultado 

Previsto Realizado
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Tabela 12 - Desempenho Orçamentário e Operacional - Diretriz 8910-Ações de 
Informática 

Resultados 
Orçamentário Físico Unidade de 

medida 
Previsto Realizado Previsto Realizado 

Suporte e Administração Informática       90.300,00       15.475,12  1 1 Serviço 
Mantido Investimento Informática      89.130,00       69.129,00  - - 

TOTAL  179.430,00     84.604,12  1 1   

Na diretriz 8910 - Ações de Informática estão compostos as despesas referentes a 
suporte e investimento em informática. No ano de 2017 houve duas licitações de 
informática. A primeira foi a aquisição de um computador e notebooks, e a segunda foi de 
serviços de locação de impressoras. Essas despesas foram alocadas nos centros descritos 
acima, com a realização orçamentária de 47,15% do previsto. O motivo da baixa realização 
orçamentária foi que algumas atividades que seriam executadas em 2017 e foram 
prorrogadas para ser efetivadas em 2018. 
 

Gráfico 12: Indicadores de Resultado – Diretriz 8911 - Gestão Administrativa 
 

 
Tabela 13 - Desempenho Orçamentário e Operacional - Diretriz 8911 - Gestão 

Administrativa 

Resultados 
Orçamentário Físico Unidade de 

medida 
Previsto Realizado Previsto Realizado 

Manutenção da Presidência 8.690,00 3.375,00 - - 
Entidade 
Mantida 

Manutenção da Superintendência 401.100,00 334.584,64 1 1 

TOTAL  409.790,00   337.959,64  1 1 

A planilha acima representa a diretriz 8911 - Gestão Administrativa, composta pelos 
centros de Manutenção da Presidência e Manutenção da Superintendência. A realização 
orçamentária foi de 82,47% do previsto. 

Gráfico 13: Indicadores de Resultado - 8914-Serviços de Administração e Controle 
Financeiro 

 1   1  

Entidade Mantida

Gráfico de indicadores de resultado 

Previsto Realizado
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Tabela 14 - Desempenho Orçamentário e Operacional - Diretriz 8914-Serviços de 

Administração e Controle Financeiro 
 

Resultados 
Orçamentário Físico Unidade de 

medida 
Previsto Realizado Previsto Realizado 

Manutenção do Conselho Fiscal      31.848,00       14.163,00  1 1 Serviço 
Mantido TOTAL    31.848,00     14.163,00  1 1 

 

A diretriz 8914-Serviços de Administração e Controle Financeiro, é composta pelo 
Conselho Fiscal do SESCOOP/MS. As despesas são relativas à ajuda de custo e reembolso de 
despesas de viagem para participação nas reuniões realizadas pelo referido Conselho. 

 
Gráfico 14: Indicadores de Resultado – Diretriz 8939-Gestão do Processo Planejamento 

Institucional 
 

 
Tabela 15 - Desempenho Orçamentário e Operacional - Diretriz 8939-Gestão do Processo 

Planejamento Institucional 
 

Resultados 
Orçamentário Físico Unidade de 

medida 
Previsto Realizado Previsto Realizado 

Manutenção Conselho Deliberativo      42.164,00       16.258,53  1 1 Plano 
Institucional 

Desenvolvido TOTAL    42.164,00     16.258,53  1 1 

 

É apresentado na planilha acima os gastos da diretriz 8939-Gestão do Processo 
Planejamento Institucional, que é composta pelo Conselho Deliberativo do SESCOOP/MS. Os 
custos realizados são de ajuda de custo e reembolso de despesa de viagem quando da 
participação destes nas reuniões do Conselho Administrativo.   

 

 1   1  

Serviço Mantido

Gráfico de indicadores de resultado 

Previsto Realizado

 1   1  

Plano Institucional Desenvolvido

Gráfico de indicadores de resultado 

Previsto Realizado
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Análise dos 
indicadores 

2016 2017 2018 

Previsto Realizado Previsto Realizado Meta 

Serviço Mantido 1 1 1 1 1 

Serviço Mantido 1 1 1 1 1 

Entidade Mantida 1 1 1 1 1 

Serviço Mantido 1 1 1 1 1 

Plano 
Institucional 
Desenvolvido 

1 1 1 1 1 

Legenda  Conforme planejado  Merece atenção  Desconforme 

3.3 - Estágio de implementação do planejamento estratégico 

O SESCOOP/MS efetua seu planejamento em conjunto com as cooperativas e sua 
diretoria, deste modo, a Unidade consegue diminuir o risco de ausência de alunos para a 
efetividade dos cursos propostos. O Planejamento Estratégico é formado por cursos 
solicitados pelas cooperativas e também levantados pela ferramenta do PDGC – Programa 
Desenvolvimento da Gestão das Cooperativas. O SESCOOP/MS verifica onde cada 
cooperativa tem lacunas por meio da ferramenta PDGC, com base nisso são propostos 
cursos com objetivo de sanar os gaps levantados.  

Em cima dos cursos solicitados pelas cooperativas, é realizado uma análise pela equipe 
interna para verificação se há alinhamento com os objetivos estratégicos do SESCOOP/MS. 
Com base nos critérios mencionados é formando o Planejamento Estratégico da Unidade.    
 
3.3.1 - Estágio de desenvolvimento 

O Plano estratégico institucional, compreendendo o horizonte 2015-2020, foi 
construído em seis etapas, a saber: 

1 – Elaboração dos Cenários de Atuação e identificação dos Desafios Estratégicos do 
Cooperativismo: 

Contemplou a avaliação e mapeamento das tendências e perspectivas futuras ao 
ambiente de atuação do cooperativismo, identificação das oportunidades e ameaças para o 
Sescoop, antecipadas pelos cenários desenvolvidos e identificação de necessidades e 
demandas das cooperativas. 

Nesta etapa destacou-se a participação de formadores de opinião, especialistas, 
pesquisadores e atores que impactam o cooperativismo, por meio de entrevistas em 
profundidade, e de dirigentes de cooperativas de diversas ramos, tamanhos e localidades, 
que responderam pesquisa via web e participaram de grupos focais -  técnica de pesquisa 
que coleta dados a partir da interação entre grupos, no caso, de cooperativas, ao se discutir 
tópicos sugeridos pelo pesquisador.  

2 – Avaliação do Plano do Sescoop (2010-2013) 
Avaliação da execução do plano estratégico 2010-2013 e seu modelo de elaboração e 

do ambiente interno do Sescoop, com destaque para a realização de pesquisas internas com 
colaboradores das unidades nacional e estaduais do Sescoop, para a identificação de forças 
e fragilidades. 

3 – Formulação da Estratégia 
Para a formulação da estratégia do Sescoop foram realizadas oficinas com a 

participação de lideranças do Sescoop. 
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4 – Modelo de Desdobramento do Plano para Unidade Nacional e Unidades Estaduais 
Foi desenvolvido modelo para que as unidades do Sescoop realizassem o 

desdobramento da estratégia institucional em planos estaduais.  
5 – Desenvolvimento de Sistema de Indicadores 
Definição de indicadores para mensurar a execução da estratégia institucional. 
6 – Capacitação das Unidades Nacional e Estaduais 
Realização de capacitação com participantes das unidades nacional e estaduais para 

apresentação do novo ciclo e orientação sobre a elaboração dos planos estratégicos das 
unidades nacional e estaduais, pautados no plano institucional. 

O Plano Estratégico do SESCOOP/MS encontra-se no terceiro ano de execução e vem 
servindo de referência para a elaboração dos planos de trabalho anuais da unidade.  

Em 2017, a Unidade Nacional iniciou trabalho de reformulação e validação dos 
indicadores estratégicos que englobam os elementos da visão e da missão, os desafios 
institucionais e os objetivos estratégicos finalísticos e de gestão, visando a posterior fixação 
de metas institucionais e desdobramentos para as unidades estaduais. 

No SESCOOP/MS todas as ações são pensadas e desenvolvidas encima dos objetivos 
estratégicos 2015-2020. Isto é visto nos projetos da Casa, que são vinculadas com os 
objetivos estratégicos: objetivo - 01 “Promover a cultura da Cooperação e disseminar a 
doutrina, os valores e princípios do cooperativismo” com o Projeto Cooperjovem; objetivo 2 
“ Promover a profissionalização da gestão cooperativista” com os projetos Desenvolvimento 
da Gestão e Desenvolvimento de Liderança; objetivo 4 – “Promover a profissionalização da 
Gorvernança” com o projeto Governança e o objetivo 5 – “Monitorar desempenhos e 
resultados com foco na sustentabilidade das cooperativas” com o projeto Monitoramento.  

Tem capacitações específicas para presidentes de cooperativas, conselheiros fiscais, 
líderes, formação de futuros líderes e gestores. São cursos amplos que conseguem capacitar 
e desenvolver habilidades de todos os envolvidos dentro da cooperativa, resultando em uma 
cooperativa mais desenvolvida e o no cumprimento da missão do SESCOOP/MS. 

 
3.3.2 - Metodologia de formulação, de avaliação e de revisão dos objetivos estratégicos 

A metodologia de formulação apresentou grandes diferenciais e destacou-se pela 
intensa participação dos diversos stakeholders em sua elaboração. Entre as principais 
características desse processo estão: 

 Planejamento integrado, apresentando grande sinergia entre a Unidade 
Nacional e Unidades Estaduais; 

 Elaboração de cenários para o cooperativismo até 2025; 

 Participação direta das cooperativas no processo de planejamento; 

 Definição do futuro desejado para o cooperativismo no período de 10 anos; 

 Identificação dos Desafios Estratégicos do cooperativismo. 
Os gestores do SESCOOP/MS fizeram parte dos Stakeholders que participaram de todo 

o desenvolvimento dos objetivos estratégicos sugeridos pelo Sescoop Nacional, facilitando 
sobremaneira o entendimento de todo o processo dando a clareza necessária para definição 
dos caminhos a serem percorridos. 
 

3.3.3 - Indicadores de desempenho relacionados à gestão estratégica 

Os indicadores institucionais de desempenho estratégicos foram reavaliados pela 
Unidade Nacional, encontrando-se em fase de implementação pelas unidades estaduais. 
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Para a realização do trabalho foi contratada a Fundação Nacional da Qualidade – FNQ que, 
em conjunto com as equipes técnicas do Sescoop, estabeleceu um plano de implementação 
para o ano de 2018. 

Em relação ao desempenho orçamentário do exercício de 2017, foram utilizados os 
indicadores abaixo: 

 
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 2015 2016 2017  

Valor Realizado no ano (R$) 5.440.481,52 9.829.516,88 9.670.756,19 

Valor Realizado no ano anterior (R$) 4.810.318,49 5.440.481,52 9.829.516,88 

Índice de Crescimento da Receita (%) 13,10% 80,67% - 1,61% 

Fonte: Módulo Orçamento Integrado – Relatórios Relsim 01 - Sistema Zeus 

No ano de 2017 a realização da receita ficou negativa em 1,61% em relação a receita 
do ano de 2016. Mesmo com um percentual negativo, foi visto com bons olhos pelo 
SESCOOP/MS tendo em vista a menor dependência da entidade dos recursos do 
FUNDECOOP que no ano de 2016 teve a quantia disponibilizada de R$ 4.613.819,00 ao passo 
que em 2017 apresentou uma queda de 27%, totalizando o valor de R$ 3.638.270,00. Isso 
não trouxe grande impacto no orçamento do SESCOOP/MS, pois com o aumento dos 
recursos com receita direta e alienação de bens e imóveis tal diferença foi totalmente 
suprida.   

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 2015 2016 2017 

Total Realizado (R$) 4.332.150,57 6.469.333,16 7.049.524,38 

Total Previsto (R$) 5.207.382,00 9.532.827,00 10.474.796,00 

Índice de Realização do Orçamento (%) 83,19% 67,87% 67,30% 

Fonte: Módulo Orçamento Integrado – Relatórios Relsim 01 - Sistema Zeus 

 

No ano de 2017 foi efetivado 67,30% do valor financeiro previsto no orçamento. 
Mesmo sendo um percentual baixo, a realização das capacitações ocorreram conforme o 
planejado. A não realização da ampliação predial prejudicou sobremaneira a realização total 
do orçamento previsto, tem em vista que este representava 21,12% do orçamento.  
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Nome: Participação das despesas totais de pessoal no orçamento realizado 

Descritivo: Despesas executadas de pessoal / total do orçamento realizado 

Fórmula: (Orçamento de pessoal realizado/Orçamento total realizado) X 100 

Elemento 2015 2016 2017 

Total das Despesas com Pessoal (R$) 1.269.633,67 1.691.547,18 2.151.937,84 

Orçamento Total Realizado (R$) 4.332.150,57 6.469.333,16 7.049.524,38 

Participação da folha de pagamento (%) 29,30% 26,14% 30,52% 

Fonte: Módulo Orçamento Integrado – Relatórios Relsim 01 - Sistema Zeus 

Em 2017 a despesa com pessoal e encargos ocupou 30,52% do orçamento realizado. 
As despesas com pessoal e encargos aumentou de 2016 para 2017 o percentual em 27%. 
Isso foi ocasionado pela admissão de 5 (cinco) funcionários em novembro de 2016 e 01 em 
2017, causando impacto na folha de 2017. Mesmo com o aumento de admissão, a Unidade 
esta conseguindo manter a política de aplicar em torno de 30% do orçamento com despesas 
com pessoal e encargos com o total do orçamento.  

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 e encargos / Valor do orçamento 

previsto da área meio) x 100 

Elemento 2015 2016 2017 

Orçamento realizado da área meio (R$) 669.098,24 788.712,37 1.097.011,89 

Orçamento previsto da área meio (R$) 1.787.060,00 2.690.458,00 2.308.125,50 

Índice de Execução Orçamentária da Área 

Meio (%) 

37,44% 29,32% 47,52% 

Fonte: Módulo Orçamento Integrado – Relatórios Relsim 01 - Sistema Zeus 

Como pode ser observado com os números levantados em 2017, a área meio, exceto 
pessoal, utilizou 47,52% do orçamento previsto. Em 2015 esse número foi de 35,28% e 2016 
de 29,32%. Concluímos que em 2017 o índice aumentou consideravelmente em virtude 
despesas na área de comunicação da entidade, pois devido ao atraso de encerramento de 
licitação da área, ocorrida somente em junho de 2016, o resultado de realização 
orçamentário daquele ano ficou abaixo do previsto. 

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 e encargos/ Valor do 

orçamento previsto da área finalística) x 100 

Elemento 2015 2016 2017 

Orçamento realizado da área finalística (R$) 2.399.554,18 3.989.073,61 3.800.574,65 

Orçamento previsto da área finalística (R$) 3.420.322,00 6.842.369,00 7.648.314,00 

Índice de Execução Orçamentária da Área 

Finalística (%) 

70,15% 58,30% 49,69% 

Fonte: Módulo Orçamento Integrado – Relatórios Relsim 01 - Sistema Zeus 
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Com um percentual menor que nos anos anteriores a realização do orçamento da área 
finalística, como base a previsão do orçamento da área deu-se em 49%. Este índice abaixo da 
meta está ligado com a não realização predial prevista, que apresentava 28% do orçamento. 

Nome: Participação da área finalística no total do orçamento realizado, exceto pessoal 

Descritivo: Valor executado pela área finalística, exceto pessoal e encargos, em relação ao valor total do 

orçamento realizado 

Fórmula: (Total realizado da área finalística, exceto pessoal e encargos/ Total do orçamento realizado) x 

100 

Elemento 2015 2016 2017 

Valor total do orçamento realizado da área 

finalística (R$) 
2.399.554,18 3.989.073,61 3.800.574,65 

Valor total do orçamento realizado (R$) 4.332.150,57 6.469.333,16 7.049.524,38 

Participação da área finalística no orçamento 

total (%) 
55,38% 61,66% 53,91% 

Fonte: Módulo Orçamento Integrado – Relatórios Relsim 01 - Sistema Zeus 

A participação da execução financeira da área finalística, em relação ao valor total do 
orçamento realizado em 2017 apresentou um percentual de 53,91%. Apesar do índice em 
porcentagem ter diminuído de 2016 para 2017, o valor nominal aplicado esteve acima da 
realização do ano de 2016. É importante destacar que as atividades físicas previstas para 
área fim, foram realizadas com exatidão, porém os valores financeiros orçados foram 
revistos e negociados diretamente com os fornecedores de produtos e serviços, 
contribuindo para que a realização orçamentária realizada apresentasse percentual abaixo 
do previsto. Como fator importante também temos que destacar a não realização da 
ampliação predial alocada na área fim que foi remanejada para o ano de 2018. 

 
Nome: Participação da área finalística no total do orçamento realizado, inclusive pessoal  

Descritivo: Valor executado pela área finalística, inclusive pessoal e encargos, em relação ao valor total do 

orçamento realizado 

Fórmula: (Total realizado da área finalística, inclusive pessoal e encargos/ Total do orçamento realizado) x 

100 

Elemento 2015 2016 2017 

Valor total do orçamento realizado da área 

finalística (R$) 
2.951.675,50 4.770.621,40 4.741.398,88 

Valor total do orçamento realizado (R$) 4.332.150,57 6.469.333,16 7.049.524,38 

Participação da área finalística no orçamento total 

(%) 
68,13% 73,74% 67,25% 

Fonte: Módulo Orçamento Integrado – Relatórios Relsim 01 - Sistema Zeus 

O índice levantado na tabela acima apresenta uma variação de 5% de um exercício 
para o outro. As variações levantadas são resultados das observações efetuadas no item 
anterior. 

 

 



 

        40  
 

RELATÓRIO DE GESTÃO 2017 

Nome: Participação da área meio no total realizado, exceto pessoal  

Descritivo: Valor executado pela área meio, exceto pessoal e encargos, em relação ao valor total do 

orçamento realizado 

Fórmula: (Total realizado da área meio, exceto pessoal /Total do orçamento realizado) x 100 

Elemento 2015 2016 2017 

Valor total do orçamento da área meio (R$) 669.098,24 788.712,37 1.097.011,89 

Valor total do orçamento realizado (R$) 4.332.150,57 6.469.333,16 7.049.524,38 

Participação da área meio no orçamento total 

(%) 
15,44% 12,19% 15,56% 

Fonte: Módulo Orçamento Integrado – Relatórios Relsim 01 - Sistema Zeus 

Como pode ser observado com os números levantados em 2017, a área meio, exceto 
pessoal, utilizou 15,56% do orçamento previsto da unidade. Concluímos que em 2017 o 
índice aumentou em virtude de despesas na área de comunicação da entidade. 

Nome: Participação da área meio no total realizado, inclusive pessoal 

Descritivo: Valor executado pela área meio, inclusive pessoal e encargos, em relação ao valor total do 

orçamento realizado 

Fórmula: (Total realizado da área meio, inclusive pessoal /Total do orçamento realizado) x 100 

Elemento 2015 2016 2017 

Valor total do orçamento da área meio (R$) 1.380.475,07 1.654.279,16 2.308.125,50 

Valor total do orçamento realizado (R$) 4.332.150,57 6.469.333,16 7.049.524,38 

Participação da área meio no orçamento 

total (%) 
31,86% 25,57% 32,74% 

Fonte: Módulo Orçamento Integrado – Relatórios Relsim 01 - Sistema Zeus 

Como pode ser observada com os números levantados em 2017, a área meio, inclusive 
pessoal, utilizou 32,74% do orçamento previsto da unidade. A principal despesa 
ocasionadora deste índice esteva relacionada à área de comunicação da entidade e aquelas 
relativas a admissões realizadas. 
 
 

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 2015 2016 2017 

Valor Realizado no ano (R$) 669.098,24 788.712,37 1.097.011,89 

Valor Realizado no ano anterior (R$) 599.512,87 669.098,24 788.712,37 

Variação (%) 11,60% 17,87% 39,08% 

Fonte: Módulo Orçamento Integrado – Relatórios Relsim 01 - Sistema Zeus 

O aumento de despesas da área meio foi motivado pela licitação de Comunicação que 
ocorreu em 2016, tendo início de contrato com a empresa vencedora Let’s, em junho de 
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2016. No ano de 2016 a empresa realizou seu trabalho apenas 6 meses, já no ano 2017 a 
mesma forneceu seus serviços integralmente no ano. De 2016 para 2017 o Centro 
Campanhas e Publicidades teve um aumento de 92,81%, elevando o percentual de 
realização da área meio.  

 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 2015 2016 2017 

Valor Realizado no ano (R$) 2.339.554,18 3.989.073,61 3.800.574,65 

Valor Realizado no ano anterior (R$) 2.367.448,47 2.339.554,18 3.989.073,61 

Variação (%) -1,17% 70,50% - 4,72% 

Fonte: Módulo Orçamento Integrado – Relatórios Relsim 01 - Sistema Zeus 

A variação do valor do orçamento de um ano para o outro está diretamente 
relacionado aos valores previstos de receitas para o exercício. De 2015 para 2016 houve um 
acréscimo de 80,67% no total de receita realizada na entidade, principalmente pela 
definição de novos critérios do FUNDECOOP, com consequente aumento no número de 
atividades desenvolvidas na área fim. Como o orçamento de 2016 e 2017 foram 
praticamente equivalentes, realizando 100% de suas ações físicas em cada exercício, não há 
grandes considerações a serem efetuadas. 

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 

Formula: Valor total executado nos projetos especiais / valor total previsto para aplicação nos projetos 

especiais x 100 

Elemento 2015 2016 2017 

Valor Fundecoop recebido e executado 

pela Unidade (R$) 
990.362,00 4.613.819,00 3.638.270,93 

Valor total do Orçamento Realizado (R$) 4.332.150,57 6.469.333,16 7.049.524,38 

Participação dos recursos totais do 

Fundecoop no orçamento total da unidade 

(%) 

22,86% 71,31% 51,61% 

Fonte: Módulo Orçamento Integrado – Relatórios Relsim 01 - Sistema Zeus 

As diferenças de 48,45% de 2016 para 2015 e de 19,70% de 2017 para 2016 dos 
valores do FUNDECOOP estão diretamente ligados ao atendimento de critérios pré-
estabelecidos pelo SESCOOP NACIONAL que efetua a distribuição dos recursos diretamente 
proporcional aos índices de atendimento destes. Assim sendo, não temos o controle de 
100% dos valores a serem recebidos, cabendo àquela unidade a determinação e distribuição 
dos valores conforme previsão orçamentária de distribuição às unidades estaduais em cada 
exercício. 
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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 2015 2016 2017 

Saldo de Exercícios Anteriores (R$) 5.278.183,44 8.614.787,00 11.291.058,52 

Valor do Orçamento Realizado (R$) 4.332.150,57 6.469.333,16 7.049.524,38 

Participação do Saldo de Exercícios 

Anteriores no Orçamento da Unidade (%) 
121,83% 133,16% 160,16% 

Fonte: Módulo Financeiro e Orçamentário – Sistema Zeus 

O percentual acima demonstra o valor acumulado de saldos de exercícios anteriores 
em relação ao valor do orçamento realizado no exercício. O resultado possibilita verificar 
que de 2016 para 2017 a unidade aumentou o índice de saldo de exercícios anteriores para 
1,6 do orçamento realizado.  

3.3.4 - Revisões ocorridas no planejamento estratégico, sua descrição e periodicidade 

As revisões são feitas no âmbito dos planos de trabalho anuais (níveis tático e 
operacional), sem alterações nos fundamentos do planejamento estratégico sistêmico 2015-
2020, porém são avaliadas novas oportunidades e ameaças do ambiente externo e as 
potencialidades e necessidades de melhorias internas para alavancar a atuação da unidade 
no âmbito estadual. 

A revisão do planejamento estratégico ocorre na reformulação no mês de agosto, 
onde são analisadas as capacitações realizadas no 1ª semestre, delas são tiradas lições 
aprendidas, e verificadas quais capacitações ainda serão realizadas e se estão condizentes à 
atual necessidade das cooperativas. Ao verificar que uma ação não mais atende à 
necessidade é retirada do planejamento estratégico. O inverso também pode ocorrer, pois 
ao conhecer que existem ações que são de suma importância para ocorrer ainda no 2º 
semestre do ano trabalhado, são incluídas no planejamento. Os projetos e atividades são 
discutidos em conjunto e, aprovados os valores orçados são alocados na área meio/fim da 
entidade. Executadas as ações acima descritas fica reestruturado o planejamento estratégico 
da Unidade.   

3.3.5 - Envolvimento da alta direção (Diretores) 

Os eventos de revisão estratégica, para formulação e reformulação do plano de 
trabalho anual contam com a participação expressiva de colaboradores e lideranças da 
Unidade Estadual. Todos permanecem devidamente envolvidos nos processos de discussão 
dos projetos, planejamento e valores orçamentários, com a aplicação teórica e prática dos 
conceitos. 

Vale salientar que o plano anual de trabalho e sua reformulação são aprovados em 
reuniões ordinárias do Conselho Estadual e remetidos para Unidade Nacional do SESCOOP 
para consolidação. 
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3.3.6 - Alinhamento da unidade ao planejamento estratégico 

O Plano Estratégico do SESCOOP/MS 2015-2020 está inserido no contexto de um 
planejamento estratégico corporativo, tendo a unidade estadual realizado o seu 
desdobramento, considerando as estratégias institucionais e a realidade em que estão 
inseridas.  

O adequado desdobramento da estratégia exigiu o entendimento da estratégia 
institucional, a análise dos fatores internos e externos que impactam sua realidade, a 
priorização e seleção dos objetivos estratégicos a serem trabalhados no exercício, a 
formulação dos projetos e a proposição das atividades que contribuem para o alcance dos 
resultados esperados pelo Sescoop. 

Conforme já descrito no 3.3.1 - Estágio de desenvolvimento, o SESCOOP/MS realiza 
seu Planejamento com base do Plano estratégico do SESCOOP/MS 2015-2020, desde o 
primeiro ano até o atual é visto um amadurecimento, uma internalização dos colaboradores 
e das cooperativas com o direcionamento do Plano de Estratégico 2015-2020. As ações 
solicitadas por elas, em grande maioria são condizentes ao que o Sistema Cooperativo 
almeja. Isso é resultado do alinhamento estratégico do SESCOOP/MS junto às Cooperativas 
no Mato Grosso do Sul. 

 
3.3.7 - Principais dificuldades e mudanças previstas 

As principais dificuldades do Sescoop MS foi a ausência de metodologia de apuração 
de resultados das capacitações, apuração de índices e causas de evasão e baixa frequência, 
procedimentos e rotinas de análise quantitativa e qualitativa de resultados dos cursos e 
ações de capacitação. Para sanar essas dificuldades, ficou acordado que em 2018 será 
elaborado um normativo interno que disponha especificamente sobre: a) Procedimentos e 
rotinas de análise de resultados e sua integração ao planejamento anual; b) Imposição às 
cooperativas assistidas e aos cooperados participantes dos cursos da obrigatoriedade de 
ressarcimento, no todo ou em parte, dos valores dispendidos em razão de ausências, sem 
justificativas, em níveis considerados como evasão; c) Ações de incentivo ao 
comparecimento e à frequência integral nos cursos ofertados. 
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4 - Governança 

1.1 - Descrição das Estruturas de governança 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Legenda (segundo o Referencial Básico de Governança do TCU) 

Instâncias externas de 
governança  

Instâncias externas de apoio 
à governança  

Instâncias internas de 
governança  

Instâncias internas de apoio à 
governança  

Responsáveis pela fiscalização, 
pelo controle e pela 
regulação, desempenhando 
importante papel para 
promoção da governança das 
organizações. São autônomas 
e independentes, não estando 
vinculadas a apenas uma 
organização.  

Responsáveis pela avaliação, 
auditoria e monitoramento 
independente e, nos casos em 
que disfunções são 
identificadas, pela 
comunicação dos fatos às 
instâncias superiores de 
governança.  

Responsáveis por definir ou 
avaliar a estratégia e as 
políticas, bem como 
monitorar a conformidade e o 
desempenho destas, devendo 
agir nos casos em que desvios 
forem identificados. São, 
também, responsáveis por 
garantir que a estratégia e as 
políticas formuladas atendam 
ao interesse público.  

Realizam a comunicação entre 
partes interessadas internas e 
externas à administração da 
entidade, bem como 
auditorias internas que 
avaliam e monitoram riscos e 
controles internos, 
comunicando quaisquer 
disfunções identificadas à alta 
administração.  

Sociedade 

-Cidadãos -Cooperativas 
-Cooperados 
-Empregados 

Organizações superiores 

Instâncias internas de governança 

-Conselho de administração 

-Presidente 
-Superintendente  

Instâncias internas 
de apoio à 

governança 

-Conselho fiscal 
- Auditoria Interna 

da Unidade 
Nacional 

Instâncias externas de 
apoio à governança 

-Auditoria 
independente 

Instâncias externas de 
governança 

-MTE (Ministério 
Trabalho e Emprego) 
-TCU (Tribunal Contas da 
União) 
-CGU (Controladoria 
Geral da União) 

 

GOVERNANÇA 

GESTÃO 

Gestão tática 

- Gerente Geral (cargo) 

Gestão operacional 

- Gerente Adm. Financeiro 
- Gerente Finalístics  
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4.2 - Gestão de riscos e controles internos 
 

4.2.1 - Avaliação da qualidade e da suficiência dos controles internos 

O SESCOOP/MS vem, cada vez mais, buscando excelência e transparência em suas 
ações, tanto para mostrar para sociedade, quanto para atender os Órgãos de Controle CGU e 
TCU. A Unidade vem sistematizando seus processos com isso minimizam erros humanos e 
consegue passar maior credibilidade aos stakeholders. 

Ocorrem prevenção em determinadas atividades, que passa a ter maior controle 
interno e minimiza os riscos, são elas:  

1) A contabilidade é efetuada internamente, dando maior consistência e efetividade 
aos lançamentos nos momentos oportunos, com uso de programa informatizado específico 
para tal.  

2) Os pagamentos com cheques foram realizados de acordo com a necessidade da 
gestão e quando possível, dada preferência a efetuar pagamentos aos terceiros através de 
depósitos e transferências bancárias, visando com isso a diminuição de riscos com 
falsificações e possíveis desvios.  

3) Há sempre a participação de várias pessoas na realização das atividades 
documentais e financeiras. Um faz e outro confere o que foi feito, ocorrendo a segregação 
de função.  

4) As regras são estipuladas por portarias, ordens de serviços e resoluções do Conselho 
Administrativo. Isso dá segurança jurídica e operacional às ações.  

5) Há Implantação de sistema informatizado de gestão por processos em andamento.  
O SESCOOP/MS vem procurando minimizar os riscos e aumentar seus controles 

internos, buscando atender aos regulamentos sem perder a qualidade na prestação dos 
serviços a seu público-alvo. 

4.2.2 - Avaliação dos controles internos pelo chefe da Auditoria Interna 

Não possui a área de auditoria propria na estrutura do SESCOOP/MS. 
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5 - Relacionamento com a sociedade 

5.1 - Canais de acesso do cidadão 

O canal de acesso do cidadão pode ser realizado pelo site institucional no endereço 
http://www.ocbms.org.br/. Este site foi realizado em conjuto com a OCB/MS, assim sendo, é 
canal de informações sobre cooperativismo, conhecer a história do cooperativismo, cursos 
realizados pela instituição, fotos, vídeos, cooperativas cadastradas à OCB, portal da 
transparência, processos seletivos, fale conosco, informações de licitações, extratos de 
contratação e entre outros. 

No ano de 2017 recebemos 53 mensagens de e-mails pelo “fale conosco”. Os assuntos 
tratados foram: divulgação do serviço ou produto, dúvidas de como abrir cooperativas, 
portfólios, cadastramento de instrutores, curriculum vitae e sobre abertura de processos 
seletivos. Todos esses e-mails são filtrados e repassados para as pessoas pertinentes aos 
assuntos tratados para tomada de providências. 
 

5.1.1 - Ouvidoria:  

Não possui o serviço de ouvidoria no SESCOOP/MS. O serviço está sendo estudado 
pela Unidade Nacional do SESCOOP. 

5.1.2 - Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC) – Estrutura e resultados 

Não possui o serviço de atendimento ao Cidadão no SESCOOP/MS. 

5.2 - Mecanismos de transparência sobre a atuação da unidade 

Acesso às informações da Entidade 

Outros documentos Endereço para acesso Periodicidade de 
atualização 
 

Balanços financeiros e 
orçamentários 

http://www.ocbms.org.br/portal-da-
transparencia-i/gestao-financeira-2017/19/  

Anual 

Relatórios de gestão http://www.ocbms.org.br/portal-da-
transparencia/relatorio-de-gestao/4/  

Anual 

Recursos Humanos http://www.ocbms.org.br/portal-da-
transparencia/recursos-humanos/9/  

Semestral 

Gestão Financeira http://www.ocbms.org.br/portal-da-
transparencia/gestao-orcamentaria/5/  

Trimestral 

Demonstrações Contábeis  http://www.ocbms.org.br/portal-da-
transparencia/demonstracoes-contabeis/6/  

Trimestral 

Contratos  http://www.ocbms.org.br/portal-da-
transparencia/contratos/7/  

Mensal 

Transferências  http://www.ocbms.org.br/portal-da-
transparencia/transferencias/8/  

Trimestral 

Código de Conduta e Ética http://www.ocbms.org.br/portal-da-
transparencia/codigo-de-conduta-e-etica/10/ 

Sempre que 
atualizado 

Normativos http://www.ocbms.org.br/portal-da-
transparencia/normativos/11/ 

Sempre quando 
houver novos 
normativos 

http://www.ocbms.org.br/
http://www.ocbms.org.br/portal-da-transparencia-i/gestao-financeira-2017/19/
http://www.ocbms.org.br/portal-da-transparencia-i/gestao-financeira-2017/19/
http://www.ocbms.org.br/portal-da-transparencia/relatorio-de-gestao/4/
http://www.ocbms.org.br/portal-da-transparencia/relatorio-de-gestao/4/
http://www.ocbms.org.br/portal-da-transparencia/recursos-humanos/9/
http://www.ocbms.org.br/portal-da-transparencia/recursos-humanos/9/
http://www.ocbms.org.br/portal-da-transparencia/gestao-orcamentaria/5/
http://www.ocbms.org.br/portal-da-transparencia/gestao-orcamentaria/5/
http://www.ocbms.org.br/portal-da-transparencia/demonstracoes-contabeis/6/
http://www.ocbms.org.br/portal-da-transparencia/demonstracoes-contabeis/6/
http://www.ocbms.org.br/portal-da-transparencia/contratos/7/
http://www.ocbms.org.br/portal-da-transparencia/contratos/7/
http://www.ocbms.org.br/portal-da-transparencia/transferencias/8/
http://www.ocbms.org.br/portal-da-transparencia/transferencias/8/
http://www.ocbms.org.br/portal-da-transparencia/codigo-de-conduta-e-etica/10/
http://www.ocbms.org.br/portal-da-transparencia/codigo-de-conduta-e-etica/10/
http://www.ocbms.org.br/portal-da-transparencia/normativos/11/
http://www.ocbms.org.br/portal-da-transparencia/normativos/11/
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5.3 - Avaliação dos produtos e serviços pelos cidadãos-usuários 
 

Documento Endereço para acesso Periodicidade de atualização 
 

Pesquisa de satisfação www.endereço  

Outros mecanismos para medir a satisfação do 
público com os produtos e serviços 

Não há. _ 

 
 
5.4.1 - Satisfação dos cidadãos-usuários ou clientes 
 

Como o SESCOOP/MS não dispunha de um recurso que apresentasse a satisfação dos 
usuários, houve a necessidade da contratação de uma empresa especializada em pesquisa 
de imagens, conseguindo assim mapear a satisfação e a aplicabilidade dos produtos pelo 
stakeholders. 

 
5.4.2 - Avaliação dos impactos dos produtos e serviços para os beneficiários 

Em 2017 o SESCOOP/MS contratou uma empresa especializada em pesquisas de 
imagens junto a alguns stakeholders. Esta avaliação foi realizada tendo por base os produtos 
ofertados pela Entidade. A pesquisa foi realizada com 184 pessoas, divididos entre os cargos 
de presidente (4%) diretor (5%), Conselheiro (3%), Conselheiro Fiscal (2%), analista (9%), 
gerente (36%), e Outros (41%), dividida entre cooperativas e parceiros estratégicos. Abaixo 
podemos verificar as perguntas realizadas com observações de porcentagem de cada 
resposta efetivadas junto às cooperativas: 

 O SESCOOP/MS deve manter e oferecer o MBA em Gestão de Cooperativista – 
90% Concordaram totalmente com a afirmação. 

 Sinto-me motivado em participar dos treinamentos oferecidos pelo 
SESCOOP/MS – 78% Concordaram totalmente. 

 OS eventos de promoção social promovidos pelo SESCOOP/MS contribuem 
para a preservação e disseminação dos valores e princípios do Cooperativismo – 72% 
concordaram totalmente com a afirmação. 

 O SESCOOP/MS oferece capacitação/formação profissional para atendimento 
das nossas necessidades – 70% Concordaram totalmente com a afirmação. 

 Os eventos de promoção social pelo SESCOOP/MS contribuem para a 
melhoria da qualidade de vida das comunidades - 63% concordam plenamente com a 
afirmação. 

 Os treinamentos oferecidos pelo SESCOOP/MS são divulgados amplamente – 
85% Concordam plenamente ou parcialmente com a afirmação. 

 As visitas técnicas realizadas pelo SESCOOP/MS atendem às necessidades de 
melhorias nos negócios – 70% Concordam plenamente ou parcialmente com a 
afirmação. 

Com esta pesquisa a diretoria pôde ter um “raio x” de como o SESCOOP/MS é visto 
pelo seu público alvo, podendo propor ações de melhorias às lacunas apresentadas. Desta 
pesquisa resultaram ações a serem trabalhadas pelo SESCOOP/MS em 2018, visando 
principalmente o fortalecimento do Cooperativismo e satisfação do seu público alvo. 
 
 

http://www.endereço/
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6 - Desempenho financeiro e informações 
contábeis 

6.1 - Desempenho financeiro do exercício 

Principais receitas (em milhares de reais) 2016 2017 2018 

Contribuição Sescoop 4.224.184,94 4.720.218,81 4.882.556,00 

Juros Títulos de Renda 991.512,94 961.782,45 600.000,00 

Transferências às UES 4.616.819,00 3.638.270,93 3.786.448,00 

Receitas Diversas - 3.840,00 - 

Saldo De Exercício - - 3.441.790,00 

 Alienação de Bens Imóveis  - 346.644,00 - 

Total 9.832.516,88 9.670.756,19 12.710.794,00 

 
Gráfico 15: Principais Receitas 

 

 

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 acima apresenta a 
evolução das Receitas do SESCOOP/MS nos três últimos exercícios.  

O programa de trabalho/orçamento do SESCOOP/MS do exercício de 2017, na forma 
da reprogramação aprovada pelo Conselho Nacional, envolveu recursos no total de R$ 
10.474.796. As receitas atingiram o valor de R$ 9.670.756,19 o que representou variação 
percentual de – 1,61% em relação ao ano de 2016 e de 92,11% da previsão orçamentária. 

O aumento nos valores da transferência de recursos diretos pela Unidade Nacional no 
ano de 2017 está diretamente ligado ao acrescimento de contratações de funcionários pelas 
cooperativas. O referido aumento pode ser visto na tabela 01 deste Relatório de Gestão.  

A diferença de valores de transferências do FUNDECOOP depende do atendimento à 
critérios pré-estabelecidos pelo SESCOOP NACIONAL. Assim sendo não temos o controle de 
100% dos valores a serem recebidos, cabendo àquela unidada a determinação e distribuição 

 13.826.959,75 ; 
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8% 
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dos valores conforme previsão orçamentária de distribuição às unidades estaduais em cada 
exercício. 

A receita diversa no ano de 2017, é refente uma multa paga por uma Cooperativa pela 
não realização de uma ação descentralizada no ano de 2016. 

 

Principais despesas (em milhares de reais) 2016 2017 2018 

Vencimentos e Remunerações 1.107.708,31 1.394.755,74 1.670.046,00 

Encargos Sociais Patronais 359.838,90 455.663,69 568.194,00 

Remunerações Variáveis - 201,18 - 

Benefícios Sociais 223.999,97 301.317,23 364.481,00 

Desp c/ Dirig e Conselheiros 28.002,00 28.774,00 39.690,00 

Ocupação e Serviços Públicos 42.063,92 40.177,18 60.000,00 

Despesas de Comunicação 23.076,94 31.236,84 49.000,00 

Material de Consumo 304.821,50 389.380,03 439.725,00 

Passagens e Locomoções 74.141,65 82.177,93 265.630,00 

Diárias e Hospedagens 98.192,92 133.263,05 261.259,00 

Outras Despesas de Viagem 10.136,05 15.816,06 11.300,00 

Locações 93.716,74 124.680,00 236.210,00 

Materiais e Divulgação 57.860,67 35.686,34 102.600,00 

Materiais para Treinamento 59.017,02 13.903,33 10.000,00 

Serv e Divulg Institucionais 268.892,41 485.425,55 439.000,00 

Auxílio Financeiro a Estudante 10.364,86 10.154,19 71.276,00 

Auxílios Educacionais 817.850,61 1.150.320,63 2.170.108,00 

Auditoria e Consultoria 30.018,56 67.794,16 50.300,00 

Serviços Especializados 1.983.554,69 2.137.634,67 2.975.525,00 

Serviços de Transportes 11.707,83 14.436,55 10.000,00 

Serviços Gerais 38.825,22 38.540,00 46.000,00 

Outros Serviços 90,00 3.472,38 8.200,00 

Outros Serv de Terc. - PF e PJ 15.606,70 - - 

Encargos s/ Serv de Terceiros 897,20 1.523,01 1.000,00 

Estaduais 690,30 599,02 750,00 

Municipais 1.139,53 1.216,45 1.500,00 

Outras Despesas Tributárias - 50,00 - 

Despesas Financeiras 4.958,11 5.491,71 6.000,00 

Bens Intangíveis 4.978,10 - 13.000,00 

Bens Imóveis 693.286,45 - 2.300.000,00 

Bens Móveis 103.896,00 85.833,46 540.000,00 

Total 6.469.333,16 7.049.524,38 12.710.794,00 
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Gráfico 16: Principais Despesa 

 
 
Há despesas com oscilações significativas a serem comentadas, são elas: despesa com 

Passagens e Locomoções previsto para 2018, resulta de uma viagem internacional para os 
Presidentes de cooperativas, parte de um projeto de Governança, consequentemente 
aumentando também o custo de diárias e hospedagens. Por não ocorrer a efetivação de 
despesas de bens imóveis em 2017, os valores estão zerados na tabela apresentada, porém 
em 2018 está prevista a ampliação da sede do SESCOOP/MS. Auxílios educacionais estão 
compostos de despesas relativas ao atendimento de ações descentralizadas para 2018, 
contudo, serão objeto de ajuste na primeira reformulação orçamentária tendo em vista 
tratar-se de despesas de serviços especializados. 
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6.2 - Principais contratos firmados 

Contratos firmados no exercício a que se refere a prestação de contas 

Cont/ Ano Objeto Favorecido CNPJ/ CPF Mod. Licitação Data da cont. Situação Natureza Elem. despesa Total (R$) 

2603/2017 
Empresa especializada em Ad. e 
Emissão dos Cartões de Ticket 
Alimentação e Refeição. 

Ticket Serviços S.A. 49.866.934/0001-74 Pregão 19/07/2017 
Ativo-
Normal (A) 

Ordinária (O) 
 3.1.90.16.00 - 
Outras Despesas 
Variáveis  

R$ 400.000,00  

2299/2017 

Contratação de empresa 
especializada na prestação de 
serviços de fornecimento de 
passagens aéreas. 

Jb Turismo Ltda-Me 11.285.702/0001-85 Pregão 03/11/2018 
Ativo-
Normal (A) 

Ordinária (O) 

 3.3.90.33.00 - 
Passagens e 
Despesas com 
Locomoção  

R$ 300.000,00  

3264/2017 

Empresa especializada em serviços 
de instrutoria para ministrar curso 
In Company para atender o 
Programa de Gestão em Coop. 

R.P. Borges 20.656.668/0001-07 Dispensa 30/07/2018 
Ativo-
Normal (A) 

Ordinária (O) 
 3.3.90.39.00 - 
Outros Serviços 
de Terceiros - PJ  

R$ 199.950,00  

2292/2017 
Instrutoria para o Programa de 
Formação de Conselheiros - Ramo 
Agro. 

Instituto Sup. de 
Adm. e Economia do 
Mercosul. 

00.929.003/0001-04 Dispensa 20/12/2017 
Encerrado 
(E) 

Ordinária (O) 
 3.3.90.39.00 - 
Outros Serviços 
de Terceiros - PJ  

R$ 176.000,00  

2512/2017 

Empresa especializada em 
instrutoria para ministrar o 
Programa de Formação de 
Presidentes de Cooperativas. 

Instituto Sup.r de 
Adm. e Economia do 
Mercosul. 

00.929.003/0001-04 Dispensa 30/04/2018 
Ativo-
Normal (A) 

Ordinária (O) 
 3.3.90.39.00 - 
Outros Serviços 
de Terceiros - PJ  

R$ 150.000,00  

2808/2017 
empresa especializada em 
fornecimento de alimentação para 
realização do serviço de coquetel. 

Marques Filho & Cia 22.742.354/0001-44 Pregão 26/07/2017 
Encerrado 
(E) 

Ordinária (O) 
 3.3.90.30.00 - 
Material de 
Consumo  

R$   82.605,50  

2303/2017 
Inscrição da Nova HSM Expo 2017 
para 15 participantes , nos dias 
06,07 e 08/11/2017, em SP. 

HSM DO BRASIL S/A 01.619.385/0001-32 Inexigibilidade 20/12/2017 
Encerrado 
(E) 

Ordinária (O) 
 3.3.90.39.00 - 
Outros Serviços 
de Terceiros - PJ  

R$   80.070,00  

2655/2017 
Contratação de Plano de saúde 
para os colaboradores do 
Sescoop/MS e seus dependentes. 

Unimed campo 
Grande Coop. de 
Trabalho Médico 

03.315.918/0001-18 Dispensa 01/08/2018 
Ativo-
Normal (A) 

Ordinária (O) 
 3.1.90.16.00 - 
Outras Despesas 
Variáveis  

R$ 75.991,32  

2268/2017 
contratação de Instrutoria para 
ministrar o curso "Como Vender 
Serviços". 

Yassaka Consult. e 
treinamento em 
Gestão Empresarial 

04.020.286/0001-28 Dispensa 11/07/2017 
Encerrado 
(E) 

Ordinária (O) 
 3.3.90.39.00 - 
Outros Serviços 
de Terceiros - PJ  

R$   48.000,00  

2381/2017 
Contratação de Instrutoria para 
ministrar o Curso Eneagrama. 

Mais Ação e 
Organizações  

13.079.971/0001-10 Dispensa  10/09/2017 
Encerrado 
(E) 

Ordinária (O) 
 3.3.90.39.00 - 
Outros Serviços 
de Terceiros - PJ  

R$   47.120,00  

Total   1.559.736,82 
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A planilha acima representa os 10 (dez) contratos realizados em 2017 com maior valor. O valor apresentado é o valor de contrato. Entre 
esses 10 (dez) contratos, 3 (três) foram efetivados na modalidade de pregão, 1 (um) de inexigibilidade de Licitação e 6 (seis) na modalidade de 
dispensa de Licitação. Na modalidade dispensa, 5 contratos são de contratação de instrutorias, seguindo a Resolução 850/2012 no Art 9° inciso 
XII, não havendo necessidade de realização de licitação, tendo em vista que é uma contratação de pessoa jurídica para ministrar serviço de 
instrutoria vinculados às atividades finalísticas do SESCOOP/MS. A contratação da Unimed Campo Grande foi realizada pela modalidade 
dispensa, seguindo a Resolução 850/2012 do Artº 9 inciso IX. 

Contratos em que houve pagamentos no exercício a que se refere a prestação de contas 

Contrato 
Ano 

Objeto Favorecido CNPJ/CPF 
Mod. 
Licitaç. 

Data 
contratação 

Situação Natureza Elem. despesa 
Pag. total 
exerc.  

2603/2017 
Empresa especializada em Adm. e 
Emissão dos Cartões de Ticket 
Alimentação e Refeição. 

Ticket Serviços S.A. 49.866.934/0001-74 Pregão 19/07/2017 
Ativo-
Normal (A) 

Ordinária 
(O) 

3.1.90.16.00 - 
Outras Desp. 
Variáveis 

R$  107.721,90  

2299/2017 
Empresa especializada na prestação 
de serviços de fornecimento de 
passagens aéreas. 

Jb Turismo Ltda-Me 11.285.702/0001-85 Pregão 03/11/2018 
Ativo-
Normal (A) 

Ordinária 
(O) 

3.3.90.33.00 - 
Passagens e Desp. 
com Loc. 

 R$  30.542,81  

3264/2017 

Empresa especializada em serviços 
de instrutoria para curso In 
Company para atender o Programa 
de Gestão em Cooperativas. 

R.P. Borges 20.656.668/0001-07 Dispensa 30/07/2018 
Ativo-
Normal (A) 

Ordinária 
(O) 

3.3.90.39.00 - 
Outros Serviços 
de Terceiros - PJ 

 R$  59.985,00  

2292/2017 
Instrutoria para Formação de 
Conselheiros - Ramo Agro. 

Instituto Superior de 
Adm. e Economia do 
Mercosul. 

00.929.003/0001-04 Dispensa 20/12/2017 
Encerrado 
(E) 

Ordinária 
(O) 

3.3.90.39.00 - 
Outros Serviços 
de Terceiros - PJ 

 R$  175.999,95  

2512/2017 

Empresa especializada em 
instrutoria para ministrar o 
Programa de Formação de 
Presidentes de Cooperativas. 

Instituto Superior de 
Adm. e Economia do 
Mercosul.  

00.929.003/0001-04 Dispensa 30/04/2018 
Ativo-
Normal (A) 

Ordinária 
(O) 

3.3.90.39.00 - 
Outros Serviços 
de Terceiros - PJ 

 R$  99.999,96  

2808/2017 
Empresa especializada em 
fornecimento de alimentação para 
realização do serviço de coquetel. 

Marques Filho & Cia 22.742.354/0001-44 Pregão 26/07/2017 
Encerrado 
(E) 

Ordinária 
(O) 

3.3.90.30.00 - 
Material de 
Consumo 

 R$  82.602,50  

2303/2017 
Inscrição da Nova HSM Expo 2017 
para 15 participantes , nos dias 
06,07 e 08/11/2017, em SP. 

HSM DO BRASIL S/A 01.619.385/0001-32 
Inexigibili
dade 

20/12/2017 
Encerrado 
(E) 

Ordinária 
(O) 

3.3.90.39.00 - 
Outros Serviços 
de Terceiros - PJ 

R$  74.970,00 

2655/2017 
Contratação de Plano de saúde para 
os colaboradores do Sescoop/MS e 
seus dependentes. 

Unimed campo Grande 
Coop. de Trabalho 
Médico 

03.315.918/0001-18 Dispensa 01/08/2018 
Ativo-
Normal (A) 

Ordinária 
(O) 

3.1.90.16.00 - 
Outras Desp. 
Variáveis 

 R$  25.671,23  

2268/2017 
contratação de Instrutoria para 
ministrar o curso "Como Vender 
Serviços". 

Yassaka Consult. e 
treinamento em 
Gestão Empresarial 

04.020.286/0001-28 Dispensa 11/07/2017 
Encerrado 
(E) 

Ordinária 
(O) 

3.3.90.39.00 - 
Outros Serviços 
de Terceiros - PJ 

 R$   48.000,00  
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2381/2017 
Contratação de Instrutoria para 
ministrar o Curso Eneagrama. 

Mais Ação e 
Organizações  

13.079.971/0001-10 Dispensa  10/09/2017 
Encerrado 
(E) 

Ordinária 
(O) 

3.3.90.39.00 - 
Outros Serviços 
de Terceiros - PJ 

 R$    47.120,00  

Total    R$   752.613,35  

Estão apresentados na planilha acima os 10 maiores contratos fechados pelo SESCOOP/MS no exercício de 2017,  com os valores pagos 
somente no ano de 2017. 

6.3 - Transferências, convênios e congêneres 
 
6.3.1 - Transferência para as federações e confederações 

Transferência Instrumento Objeto Convenente CNPJ/CPF Contrap. 
Data da 
firmatura 

Situação Natureza Total (R$) 

36/2017 
Contrato de 
Repasse  

8 ações 
Lar Cooperativa 
Agroindustrial  

77.752.293/0001-98 0 09/01/2017 
Encerrado 
(E) 

Ordinária (O)  R$       56.440,00  

37/2017 
Contrato de 
Repasse  

3 ações Sicredi Celeiro 03.566.655/0001-10 0 09/01/2017 
Encerrado 
(E) 

Ordinária (O)  R$       89.580,00  

38/2017 
Contrato de 
Repasse  

13 ações 
Unimed de Campo Grande - 
Cooperativa de Trabalho 
Médico  

03.315.918/0001-18 0 09/01/2017 
Encerrado 
(E) 

Ordinária (O)  R$     216.060,00  

39/2017 
Contrato de 
Repasse  

18 ações 
Cooperativa Agrícola 
Sulmatogrossense - Copasul 

83.310.441/0027-56 0 09/01/2017 
Encerrado 
(E) 

Ordinária (O)  R$     207.000,00  

40/2017 
Contrato de 
Repasse  

5 ações 
Cooperativa Central Aurora 
Alimentos-Aurora 

77.863.223/0001-07 0 09/01/2017 
Encerrado 
(E) 

Ordinária (O)  R$       13.140,00  

41/2017 
Contrato de 
Repasse  

13 ações 
C.Vale Cooperativa 
AgroIndustrial 

26.408.161/0001-02 0 09/01/2017 
Encerrado 
(E) 

Ordinária (O)  R$       57.087,00  

42/2017 
Contrato de 
Repasse  

4 ações Sicredi Centro Sul MS 24.654.881/0001-22 0 09/01/2017 
Encerrado 
(E) 

Ordinária (O)  R$     172.203,00  

43/2017 
Contrato de 
Repasse  

3 ações Sicredi União MS/TO/BA 00.755.186/0001-99 0 09/01/2017 
Encerrado 
(E) 

Ordinária (O)  R$     121.800,00  

44/2017 
Contrato de 
Repasse  

3 ações 
Unimed do Estado MS - 
Federação Estadual das 
Coop. 

03.902.129/0001-83 0 09/01/2017 
Encerrado 
(E) 

Ordinária (O)  R$       89.745,00  

Total    R$  1.023.055,00  
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6.4 - Tratamento contábil da depreciação, da amortização e da exaustão de 
itens do patrimônio e avaliação e mensuração de ativos e passivos 

A vida útil estimada e o método de depreciação do ativo imobilizado são revisados no 
final de cada exercício e o efeito de quaisquer mudanças nas estimativas é contabilizado 
prospectivamente. 

A depreciação é computada pelo método linear, com base na vida útil estimada de cada 
bem, conforme a Nota Explicativa constante em item específico deste Relatório de Gestão, 
onde também se encontram divulgadas as taxas de depreciação adotadas, a metodologia e as 
principais práticas aplicadas na elaboração das demonstrações contábeis. 

6.5 - Demonstrações contábeis exigidas pela NBC T 16.6 e notas explicativas 

Os dispositivos da NBC T 16.9 e NBC T 16.10 são aplicados às entidades que adotam a Lei 
4.320/64, o que não é o caso do Sescoop, que adota a Lei 6.404/76, entretanto, as respectivas 
normas correlatas NBC TG 27 – Ativo imobilizado e NBC TG 01 - Redução ao Valor Recuperável 
de Ativos são adotadas pelo Sescoop. As demonstrações contábeis foram preparadas 
considerando o custo histórico como base de valor. 

6.6 - Demonstrações contábeis e notas explicativas elaboradas de acordo com a 
Lei 6.404/1976 

Demonstração contábil/notas explicativas Endereço para acesso 

Demonstração 1 www.endereço 

Demonstrações Contábeis http://www.ocbms.org.br/portal-da-transparencia/demonstracoes-
contabeis/6/  

Considerações gerais: no endereço de acesso das demonstrações contábeis contém 
informações do ano de 2015, 2016 e 2017. As demonstrações são incluídas no site 
trimestralmente.

http://www.endereço/
http://www.ocbms.org.br/portal-da-transparencia/demonstracoes-contabeis/6/
http://www.ocbms.org.br/portal-da-transparencia/demonstracoes-contabeis/6/
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7- Áreas especiais da gestão 

7.1- Gestão de pessoas, terceirização e custos relacionados 

O SESCOOP/MS vem se desenvolvendo de forma constante, isso se dá pelo esforço e 
qualidade de prestação de serviços de cada colaborador. Com isso a Unidade sente a 
necessidade de promover a devida capacitação, motivando e buscando meios para fazer do 
SESCOOP/MS um local agradável para se trabalhar. 

Tendo em vista que as vidas pessoais e profissionais andam juntas, a Unidade tem o 
cuidado de desenvolver não só o lado profissional do colaborador, mas também o lado 
pessoal/humano, buscando oferecer cursos de autoconhecimento e palestras de motivação. 
Deste modo, o profissional traz mais produtividade e melhor qualidade do serviço entregue 
ao Sescoop/MS. 

A Unidade iníciou o ano de 2017 com 19 colaboradores e finalizou com 18. Isso 
ocorreu  pelo desligamento de 2 funcionários e admissão de 1 colaborador. Em 
consequência deste fato o turnouver ficou em 8%.  

Os colaboradores estão divididos em 10 (dez) pessoas na área meio e 8 (oito) na área 
fim. A divisão por cargo ficou assim definida: 1 colaborador em serviços gerais (5%), 3 
técnicos (16%), 8 analistas (44%), 3 coordenadores (16%), 2 gerentes (11%) e 1 
superintendente (5%). O perfil dos funcionários por gêneros apresentou 10 mulheres (55%) 
e 8 homens (45%). 

QUADRO 01 – DISTRIBUIÇÃO DA LOTAÇÃO EFETIVA 

Tipologias dos Cargos Lotação Efetiva 

Área Meio Área Fim 

1.   Funcionários em Cargos Efetivos 10 08 

2.   Funcionários com Contratos Temporários - - 

3.   Total de Servidores (1+2) 10 08 

Fonte: Sescoop/MS - Departamento Adm. Financeiro - Março 2017 

 
Tabela 16 – Evolução da estrutura de pessoal do SESCOOP/MS, por faixa etária  

Descrição Até 30 

anos 

De 31 a 

40 anos 

De 41 a 

50 anos 

De 51 a 

60 anos 

Acima de 60 

anos 

Funcionários contratados - CLT em exercício 

na Unidade, lotados nas Áreas Finalísticas 
02 04 01 01 - 

Funcionários contratados - CLT em exercício 

na Unidade, lotados nas Áreas de 

Administração e Apoio 

04 03 01 01 01 

Total Quadro Fixo 06 07 02 02 01 
      

Estagiários - - - - - 

Terceirizados - - - - - 

Total Temporários e Estagiários - - - - - 

Total da Unidade 06 07 02 02 01 

Fonte: Sescoop/MS - Departamento Adm. Financeiro - Março 2017 
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Tabela 17 – Evolução da estrutura de pessoal do SESCOOP/MS, por nível de escolaridade  

Descrição  Quantidade de Pessoas por Nível de Escolaridade 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Funcionários contratados - CLT em 

exercício na Unidade, lotados nas 

Áreas Finalísticas 

- - - - 01 01 06 - - - 

Funcionários contratados - CLT em 

exercício na Unidade, lotados nas 

Áreas de Administração e Apoio 

- - - - 01 06 03 - - - 

Total Quadro Fixo - - - - 02 07 09 - - - 

           

Estagiários - - - - - - - - - - 

Terceirizados - - - - - - - - - - 

Total Temporários e Estagiários - - - - - - - - - - 

Total da Unidade - - - - 02 07 09 - - - 

Fonte: Sescoop/MS - Departamento Adm. Financeiro - Março 2017 
Legenda: 1 - Analfabeto; 2 - Alfabetizado sem cursos regulares; 3 - Primeiro grau incompleto; 4 - Primeiro grau; 
5 - Segundo grau ou técnico; 6 - Superior; 7 - Aperfeiçoamento / Especialização / Pós-Graduação; 8 – Mestrado; 
9 – Doutorado/Pós Doutorado/PhD/Livre Docência; 10 - Não Classificada. 
 

Tabela 18 – Distribuição dos colaboradores por cargo  

Indicador Nº % 

Número de colaboradores no cargo de auxiliar 01 5,5 % 

Número de colaboradores no cargo de técnico/assistente 03 16,7 % 

Número de colaboradores no cargo de analista 08 44,6 % 

Número de colaboradores no cargo de coordenador 03 16,7 % 

Número de colaboradores no cargo de gerente/assessor 02 11,0 % 

Número de colaboradores no cargo de gerente geral - - 

Número de colaboradores no cargo de superintendente 01 5,5 % 

Total 18 100 % 

Fonte: Sescoop/MS - Departamento Adm. Financeiro - Março 2017 
 

Tabela 19 – Distribuição dos colaboradores, por faixa salarial  

Indicador Nº % 

Número de colaboradores com salário até R$ 2.000,00 04 22,3 % 

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 06 33,5 % 

Número de colaboradores com salário de 5.001,00 a 6.000,00 02 11,0 % 

Número de colaboradores com salário de 6.001,00 a 7.000,00 02 11,0 % 

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 01 5,5 % 

Número de colaboradores com salário de 9.001,00 a 10.000,00 - - 

Número de colaboradores com salário acima de R$ 10.000,00 03 16,7 % 

Total 18 100 % 

Fonte: Sescoop/MS - Departamento Adm. Financeiro - Março 2017 
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Tabela 20 – Movimentação do quadro de pessoal (2017) 

Indicador de Turnover Nº % 

Número de Admissões 01 0,8% 

Número de Demissões 02 9% 

Total de Empregados 18 100% 

Movimentação média anual de pessoal (turnover) 

((número de admissões + número de demissões / 2) / nº empregados final do 

período) * 100 

8,0 % 

Fonte: Sescoop/MS - Departamento Adm. Financeiro - Março 2017 
 

Tabela 21 – Qualificação da força de trabalho (2017) 

Indicador Nº 

Número de ações de capacitação 153 

Número de horas de capacitação 2.527 

Número de empregados capacitados no exercício 16 

Média de ações de capacitação por empregado 9,56 

Média de horas de capacitação por empregado 157,93 

Fonte: Sescoop/MS - Departamento Adm. Financeiro - Março 2017 

  
Quadro 02 – Investimentos em capacitação de pessoal em 2017 

Descrição 

Treinamentos 
Cursos de 
Graduação 

Cursos de Pós-Graduação 

Quant. Valor Quant. Valor Quant. Valor 

Funcionários Efetivos - 
lotados nas Áreas 
Finalísticas 

                        
8  

R$  28.483,20 - R$         - - R$               - 

Funcionários Efetivos - 
lotados nas Áreas de 
Administração e Apoio 

                      
15  

R$  64.303,00 - R$         - 2 R$  5.491,50 

Total Quadro Fixo 
                      
23  

R$   92.786,20 - R$         - 2 R$ 5.491,50 

Estagiários - R$                  - - R$          - - R$                  - 

Terceirizados - R$                  - - R$          - - R$                  - 

Total Temporários e 
Estagiários 

- R$                  - - R$          - - R$                  - 

Total da Unidade 23 R$   92.786,20 - R$         - 2 R$     5.491,50 

Fonte: Sescoop/MS - Departamento Adm. Financeiro - Março 2017 

 



 

        58  
 

RELATÓRIO DE GESTÃO 2017 

7.2 - Remuneração do corpo de dirigentes e conselheiros 

Os integrantes dos Conselhos Administrativo, Fiscal e o Presidente do SESCOOP/MS, de 
acordo com o Regimento Interno, aprovado pelo Decreto 3.017, de 06.04.1999, não 
recebem remuneração, e quando for o caso, ajuda de custo pela sua participação nas 
reuniões, cujos valores estão demonstrados no próximo item. 

Remuneração dos Administradores 

Cargo  Remuneração anual  

Superintendente da Entidade  R$          230.400,00  

Membros do Conselho de Administração 

Antonio Vieira e Siva (T)  R$               5.020,91  

Ademir Carlos Pinesso (T)  R$               4.676,00  

Celso Ramos Regis (T)  R$                           -    

Moisés Caetano de Oliveira Junior (T)  R$               3.597,62  

Márcio Antonio Portocarrero (T)  R$               1.528,00  

Hamilton César Cintra Maria (T)  R$                  718,00  

Membros do Conselho Fiscal 

Jorge Luiz Soares Barbosa (T)  R$               4.811,00  

Ivan Fernandes Pires Junior (T)  R$               4.676,00  

Herberto Cristovam Dias Gomes (T)  R$               4.676,00  

 
 
 

Remuneração do Superintendente 

Remuneração Fixa Valores 

Salário 
          
 R$            230.400,00 

Benefícios    R$             19.092,34 

Participação/ Comitês - 

Outros R$               249.492,34 
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7.3 - Gestão de patrimônio imobiliário 

 A representação do Sistema Cooperativo no Estado de Mato Grosso do Sul é formada 
por três instituições: FECOOP CO/TO; OCB/MS e SESCOOP/MS, que juntos, tem como sede a 
Casa do Cooperativismo, nome pelo qual, juntos, são reconhecidos pela sociedade. Estão 
situadas na rua Ceará, 2245, Vila Célia em Campo Grande/MS. 

A estrutura física da sede, terrenos e prédios, foi dividida entre SESCOOP/MS e 
OCB/MS, proporcionalmente, em 50% para cada entidade, e por meio de contrato de gestão 
são rateadas as despesas de manutenção comuns, onde o SESCOOP/MS assume 79% das 
despesas e a OCB/MS 21%. 

 No ano de 2017 ocorreu a venda de 50% do imóvel Rua: São Paulo, nº1978 – Vila 
Célia, matrícula n° 110.011 – Campo Grande -MS do SESCOOP/ para a OCB/MS, visando 
equalizar a questão do remembramento ao total de área de propriedade das duas 
entidades. 

 A Unidade manteve a frota de três veículos, que são utilizados para atender as 
atividades finalísticas na capital e no interior de Mato Grosso do Sul, assim como as 
atividades administrativas em Campo Grande MS. 

7.4 - Gestão ambiental e sustentabilidade 

No SESCOOP/MS não há nenhuma ação específica na área de Gestão Ambiental e 
Sustentabilidade, porém todos os colaboradores são conscientizados a apresentarem 
pequenas atitudes de sustentabilidade que acabam causando impactos positivos. 

Como essas ações já eram uma prática internalizada pelos antigos colaboradores, 
tornam-se fáceis de serem transmitidas para novos integrantens da equipe. As boas ações 
são: 1) separar o lixo disponibilizando-o para a reciclagem, 2) reutilizar os papéis de 
impressão de documentos como rascunho, 3) arrecadar pilhas para a destinação correta, 5) 
incentivar o hábito de desligar o ar condicionado e luz quando não estão no ambiente de 
trabalho.  

Devido a preocupação com o meio ambiente a Unidade procura contratar empresas 
idôneas, sustentáveis e ecologicamente corretas. Há três produtos adquiridos que são de 
empresas que realiza o reflorestamento, os produtos são: resmas sulfites, cadernos, 
copinhos de café. 

Mesmo que não há nos procedimentos licitatórios realizados pela unidade a exigência 
da certificação ambiental, por parte das empresas participantes e produtoras (ex: ISO), como 
critério avaliativo, ou mesmo condição na aquisição de produtos e serviços, os casos acima 
relatados comprovam que a unidade vem executando boas práticas para uma melhor gestão 
ambiental. 
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8 - Conformidade da gestão e demandas de 
órgãos de controle 

8.1- Tratamento de deliberações do TCU 

Quadro da situação de atendimento das demandas do TCU 

Deliberação Nº do item Descrição sucinta do item da 
deliberação 

Providências adotadas / 
Ações implementadas 

Acórdão 
N°699/2016 

01424820158 Foi recomendado às entidades do 
“Sistema S” regionais e nacionais 
que divulguem amplamente nos 
seus respectivos sítios eletrônicos, 
de maneira centralizada, em cada 
um dos departamentos nacionais: 
os orçamentos originais e 
executados; aprovação dos 
orçamentos (portarias) e os 
orçamentos retificadores, 
demonstrações contábeis, 
processos licitatórios, contratos 
celebrados, transferências de 
recursos, receitas e despesas das 
entidades, faixa salarial, entre 
outras. 

O Sescoop/MS buscando se 
adequar as recomendações do 
Acórdão Nº699/2016, inseriu 
em seu site dois menus novos. 

O primeiro é o PORTAL 
TRANSPARÊNCIA, contendo as 
seguintes informações:  

Relatório de Gestão, Gestão 
Orçamentária, Gestão 
Financeira, Demonstrações 
Contábeis, Contratos, 
Transferências, Recursos 
Humanos, Código de Conduta e 
Ética e Normativos. 
O segundo menu é de 
LICITAÇÕES, contendo as 
informações dos pregões, 
concorrência, convite e 
extratos de processos. 

8.2 - Tratamento de recomendações do Órgão de Controle Interno (CGU) 

Quadro da situação de atendimento das demandas da CGU 

Deliberação Nº do item Descrição sucinta do item da 
deliberação 

Providências adotadas / Ações 
implementadas 

Relatório 
OFÍCIO 
25820/2014 

129892 Elaborar, nos futuros 
processos seletivos, 
incluindo no respectivo 
instrumento convocatório 
(edital ou documento 
equivalente), a possibilidade 
de interposição de recursos 
por parte dos candidatos 
irresignados com a sua 
avaliação, em cumprimento 
ao subitem 9.2.3 do Acórdão 
2.305/2007-Plenário; 

Foi encaminhado o Edital 01/2014 - 
Recrutamento e seleção do Sescoop/MS à 
CGU, já inserida as recomendação 
solicitadas. 

8.3 - Tratamento de recomendações da Auditoria Interna 

Quadro da situação de atendimento das recomendações da Auditoria Interna 

Relatório Nº do item Descrição sucinta do item da 
recomendação 

Providências adotadas / Ações 
implementadas 

Não há Auditoria Interna. 
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9 - Apêndices  

9.1. Quadros, tabelas, figuras complementares, relatórios e pareceres 

 ROL DE RESPONSÁVEIS  

As informações detalhadas sobre o Rol de Responsável estão informadas no E-Contas 
do TCU como solicitado. 
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 RELATÓRIO DA AUDITORIA INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS; 
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 PARECER DO CONSELHO FISCAL; 
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 PARECER DO CONSELHO ESTADUAL;  
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 PARECER DO CONSELHO NACIONAL; 
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 DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DAS DISPOSIÇÕES DA LEI 8.730/1993 QUANTO À 
ENTREGA DE BENS E RENDAS  
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10 – Anexo: Banco de dados 
  

10.1 - Licitações e Contratos 
Para cada um dos procedimentos licitatórios iniciados ou em desenvolvimento ou contratos 

firmados pela entidade no exercício a que se referem essas contas. Esta planilha está no banco de 
dados com o nome 10.1 Licitações e Contratos.  
 

10.2 - Transferências de recursos 
Para cada transferência concedida pela entidade no exercício a que se referem essas contas. 

Esta planilha está no banco de dados com o nome 10.2 Transferências de recursos.  
 

10.3 - Receitas da entidade 
Para cada receita recebida pela entidade no exercício a que se referem essas contas.  Esta 

planilha esta no banco de dado com o nome 10.3 Receitas da Entidade. 
 

 

10.4 - Despesas da entidade 
Para cada despesa realizada pela entidade no exercício a que se referem essas contas. Esta 

planilha está no banco de dados com o nome 10.4  Despesa da Entidade. 
 

10.5 - Remuneração de empregados 
Em relação a cada um dos empregados, ainda que temporário, que tenha trabalhado na 

entidade no exercício a que se referem essas contas. Esta planilha está no banco de dados com o 
nome 10.5 Remuneração de Empregados. 
 
 


