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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 2019. 

O documento evidencia os princípios e os valores que conduzem a atuação do 

SESCOOP/SP, bem como suas estratégias e compromissos perante seus diversos públicos de 

relacionamento. 

Em 2019, o SESCOOP/SP realizou 440.059 atendimentos com programas de Formação 

Profissional e Promoção Social, beneficiando diretamente os cooperados e colaboradores de 

cooperativas que atuam no Estado de São Paulo. O número expressivo é reflexo da aproximação 

cada vez maior entre a unidade estadual e as cooperativas paulistas, que são, ao mesmo tempo, 

parceiras na realização das ações e beneficiadas pelos diversos serviços oferecidos.  

  O número de pessoas beneficiadas em 2019 aumentou 22% em comparação com o ano 

anterior, no qual foram registrados 360.485 atendimentos. Como destaque, além de mais 

pessoas atendidas, observa-se também um avanço sustentável na implementação das 

ferramentas de suporte à gestão das cooperativas. Com os instrumentos de diagnóstico, o 

SESCOOP/SP tem ampliado sua capacidade de avaliar o desempenho das cooperativas, 

possibilitando a oferta de soluções de formação profissional e promoção social mais adequadas 

às reais necessidades das cooperativas.  

  O percentual de cooperativas monitoradas pelo SESCOOP/SP em 2019 alcançou 46% 

dos empreendimentos registrados no Estado de São Paulo. Isso significa que, ao longo do ano, 

as ferramentas de apoio e suporte para a gestão beneficiaram 469 cooperativas. Esse 

monitoramento é realizado por meio de ferramentas e processos capazes de avaliar os diferentes 

graus de conformidade e maturidade das cooperativas, considerando quatro eixos fundamentais: 

identidade, governança, gestão e o desempenho econômico. Os programas fornecem 

diagnósticos setoriais e particulares, gerando informações abrangentes e indicadores para a 

tomada de decisão. 

  Apenas na área de formação profissional, os programas beneficiaram 73.204 pessoas no 

ano. Nessa linha, o SESCOOP/SP oferece diversas opções de qualificação e desenvolvimento 

profissional para cooperados e colaboradores, desde aprendizes até os mais altos níveis de 

gestão e liderança. A programação é bastante variada, incluindo centenas de cursos livres, 

treinamentos para as especificidades dos negócios, palestras, workshops, fóruns técnicos e 

eventos especiais e até cursos de pós-graduação.  

  Os programas de promoção social, que são voltados principalmente ao bem-estar e à 

qualidade de vida dos colaboradores das cooperativas, cooperados e seus familiares, 

beneficiaram 366.855 pessoas ao longo do ano. Sempre realizados em parceria com as 

cooperativas, essas ações promovem a educação, esporte, saúde, sustentabilidade, inclusão e 

cultura, com benefícios também para as comunidades. Neste aspecto, vale destacar o crescente 

engajamento nos programas de responsabilidade social e voluntariado, que são realizados pelas 

cooperativas com o apoio do SESCOOP/SP.   

Além do número maior de pessoas atendidas e cooperativas monitoradas, importante 

ressaltar aspectos qualitativos do trabalho realizado no exercício de 2019. A unidade paulista 
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do Sescoop seguiu disseminando boas práticas no meio cooperativista, proporcionando a troca 

de informações e a construção de conhecimento específico para o avanço dos negócios 

cooperativistas. O ano foi marcado pela realização de eventos pioneiros com foco na inovação, 

lei de proteção de dados, tecnologia da informação, entre outras novidades. Teve início também 

um projeto com foco na intercooperação, que busca criar ambientes favoráveis para a geração 

de negócios e a identificação de oportunidades de parcerias estratégicas entre as cooperativas 

do Estado.   

Merece destaque também a organização de intercâmbios, fóruns e eventos 

internacionais, que proporcionaram experiências relevantes ao corpo diretivo e técnico das 

cooperativas. Essas iniciativas promovem acesso a conhecimentos avançados e a imersão em 

instituições de referência em diferentes países, sempre buscando tornar as cooperativas mais 

competitivas no mercado.  

Para oferecer serviços de referência para as cooperativas, o SESCOOP/SP também 

investe na qualificação de seus próprios colaboradores. Em 2019 foram desenvolvidas ações de 

integração, treinamentos e desenvolvimento, qualidade de vida e segurança no trabalho, sempre 

com o objetivo de preparar a equipe interna para um desempenho de excelência em prol das 

cooperativas.  

Importante também foi o trabalho de comunicação e marketing desenvolvido ao longo 

do ano, sempre buscando valorizar o cooperativismo entre o público já diretamente ligado às 

cooperativas e, também, em toda a sociedade. Esse esforço mais amplo é realizado por meio 

das informações e indicadores gerados pelas áreas internas, promovendo diálogo constante com 

profissionais que atuam nos meios de comunicação.  

Mesmo com todos os desafios enfrentados pelas cooperativas, que variam de acordo 

com o setor de atuação desses empreendimentos no mercado, 2019 foi mais um ano de muitas 

realizações e conquistas para o SESCOOP/SP e para o cooperativismo do Estado de São Paulo 

como um todo. 
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2 - Visão geral da unidade prestadora de contas 

2.1 - Identificação da unidade 

 

Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo/SP 

 
Poder e órgão de vinculação 

Poder: Executivo 

Órgão de vinculação: Ministério da Economia - ME  

Identificação da Unidade Prestadora de Contas (UPC) 

Natureza jurídica: Serviço Social Autônomo CNPJ: 07.042.333/0001-22 

Principal atividade: Outras atividades de ensino não especificadas 

anteriormente 

Código CNAE: 8599-6/99 

Contatos  

Telefones/fax: 11 3146-6200 / 3146-6229 / 3146-6262 

Endereço postal: Rua Treze de Maio 1376 - CEP 01327-002 São Paulo 

Endereço eletrônico: relacionamento@sescoopsp.coop.br 

Página na internet: http://www.sescoopsp.org.br 

 

Identificação dos administradores 

Cargo Nome CPF Período de gestão 

Presidente Edivaldo Del Grande 960.912.908-00 01/01/2019 a 31/12/2019 

Superintendente Aramis Moutinho Junior 086.915.118-50 01/01/2019 a 31/12/2019 

Superintendente Flávio Bersani de Freitas 192.358.758-70 01/01/2019 a 31/12/2019 

Membros do Conselho Administrativo/Deliberativo 

Presidente Edivaldo Del Grande  960.912.908-00

  

01/01/2019 a 31/12/2019 

Representante Sescoop 

Nacional 

Olavo Morales Garcia (Titular) 058.751.998-30 01/01/2019 a 31/12/2019 

Representante Sescoop 

Nacional 

Karla Tadeu Duarte de Oliveira 

(Suplente) 

494.943.251-68 01/01/2019 a 31/12/2019 

Representante dos 

trabalhadores 

Antonio Avelino Dos Santos 

(Titular)  

363.443.388-49  01/01/2019 a 31/12/2019 

Representante dos 

trabalhadores 

Andrea Paiva (Suplente) 254.498.208-01 01/01/2019 a 31/12/2019 

Representante das coop. 

Contribuintes 

Omar Abujamra Junior (Titular) 021.213.938-03  01/01/2019 a 31/12/2019 

Representante das coop. 

Contribuintes 

Elias Antonio Neto (Suplente) 063.692.668-09  17/01/2019 a 31/12/2019 

Representante das coop. 

Contribuintes 

Manoel Carlos de Azevedo 

Ortolan (Titular) 

442.235.018-87 01/01/2019 a 11/06/2019 

Representante das coop. 

Contribuintes 

João Alberto Salvi (Suplente) 032.547.588-11  01/01/2019 a 16/07/2019 

Representante das coop. 

Contribuintes 

João Alberto Salvi (Titular) 032.547.588-11  17/07/2019 a 31/12/2019 

Diretores/Gerentes/Assessores: 

Superintendente 

Corporativo 
Aramis Moutinho Junior 086.915.118-50 01/01/2019 a 31/12/2019 

mailto:relacionamento@sescoopsp.coop.br
http://www.sescoopsp.org.br/
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Superintendente Técnico Flávio Bersani de Freitas 192.358.758-70 01/01/2019 a 31/12/2019 

Gerente de Formação 

Profissional e Promoção 

Social 

Alexandre Ambrogi 091.603.478-05 01/01/2019 a 31/12/2019 

Gerente Monitoramento  Luis Antonio Schmidt 055.483.888-51 01/01/2019 a 31/12/2019 

Assessor de 

Comunicação 
Fernando Ripari Junior 112.742.338-01 01/01/2019 a 31/12/2019 

Assessor de Relações 

Institucionais 

Ricardo de Saboya Rocha Miranda 001.429.521-09 01/01/2019 a 31/12/2019 

Assessor da diretoria 

executiva 

Américo Utumi 019.523.828-15 01/01/2019 a 01/11/2019 

 
 
 

Figura 01 – Organograma Funcional 

 
Organograma funcional 

 

 

 

 
 

 

2.2 - Finalidade e competências institucionais 

 

Finalidade: o Sescoop foi criado por meio da medida provisória nº 1.715, de 3 de setembro de 

1998, com a finalidade de organizar, administrar e executar em todo o território nacional o 
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ensino de formação profissional, desenvolvimento e promoção social do trabalhador em 

cooperativa e dos cooperados (Art. 7º).  

Competências: as competências do Sescoop estão definidas no DECRETO Nº 3.017, de 

6 de abril de 1999. São elas:  

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

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

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

conforme sistema desenvolvido e aprovado em Assembleia Geral da Organização das 

Cooperativas Brasileiras – OCB.  

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

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

 
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 cooperativista 

- 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 3 de 

setembro de 1998 e suas reedições  

- 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. 

Medida Provisória  2.168/2001 - http://www.sescoopsp.org.br na página ‘Institucional’, Transparência 

Pública 

Regimento Interno Registrado no 1º Ofício de Brasília, registro 05265 livro A-10, 

protocolado sob o nº 151467. 

 

Alguns documentos, tais como, Regulamento de Licitações e Contratos, mapa 

estratégico, organograma, macroprocessos finalísticos, resoluções, manuais, encontram-se 

disponíveis na sede do SESCOOP/SP e/ou no sítio eletrônico da internet 

http://www.sescoopsp.org.br na página ‘Institucional’, Transparência Pública. 

2.3 - Ambiente de atuação 

O ano de 2019 marcou uma mudança na forma como o Sistema Cooperativista 

Brasileiro se organiza em Ramos. Na Assembleia Geral da OCB (Organização das Cooperativas 

Brasileiras), realizada no dia 25/03/2019, foi decidido que o cooperativismo brasileiro seria 

reorganizado em 07 ramos, ante aos 13 existentes até então, ficando com a seguinte 

configuração: 

▪ Agropecuário: Esse ramo congrega as cooperativas constituídas por produtores, 

agricultores, pecuaristas, pescadores e extrativistas, que se unem para obter mais resultados nas 

suas atividades, no fornecimento de insumos, armazenagem, processamento e comercialização 
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dos produtos, dentre outros, agregando valor à produção. A novidade para esse Ramo foi a 

incorporação das cooperativas de alunos de escolas técnicas de produção rural que passam a 

integrá-lo. 

▪ Crédito: O ramo segue sem alterações. As cooperativas de crédito são autorizadas a 

oferecer os mesmos serviços de outras instituições financeiras, como cartão de crédito, 

financiamento, consórcio, plano de previdência privada, e são também reguladas pelo Banco 

Central do Brasil.  

▪ Consumo: por definição, esse ramo é composto por cooperativas que se destinam, 

precipuamente, por meio da mutualidade, à compra em comum de produtos e/ou serviços para 

seus cooperados. Este é um dos ramos que trazem novidades: agora, passa a englobar parte das 

cooperativas do Ramo Educacional (pais e alunos) e do Ramo Turismo e Lazer (na modalidade 

em que os cooperados adquirem, por intermédio da cooperativa, serviços turísticos).  

▪ Infraestrutura: é composto por cooperativas que se destinam, precipuamente, a prover, 

por meio da mutualidade, a prestação de serviços relacionados à infraestrutura a seus 

cooperados. Com a reorganização proposta pela OCB, passou a englobar as cooperativas do 

Ramo Habitacional, permitindo com que o ramo ganhe mais amplitude, incorporando às 

atividades de energia elétrica, a irrigação, telefonia, telecomunicação, saneamento básico, 

infraestrutura rodoviária e ferroviária, construção civil e, como já dito, habitação.  

▪ Saúde: criadas com a missão de promover e cuidar da saúde, as cooperativas deste ramo 

atuam em diversas áreas: médica, odontológica, psicológica e de usuários dos serviços de saúde. 

Ou seja, engloba cooperativas de médicos e de todas as profissões classificadas no CNAE 86 

como “atividades de atenção à saúde humana” e, também, as cooperativas de pessoas que se 

reúnem para constituir um plano de saúde. Entretanto, cooperativas compostas por outros 

profissionais, ainda que ligados à área de saúde, mas não enquadrados no CNAE 86, serão 

classificadas no Ramo Trabalho, Produção de Bens e Serviços.   

▪ Transporte: O ramo Transporte passa a trazer expressamente a exigência de posse ou 

propriedade do veículo pelo cooperado e, também, a englobar parte das cooperativas do Ramo 

Turismo e Lazer. Neste ramo, estão reunidas várias modalidades: transporte individual, coletivo 

e de cargas.  

▪ Ramo Trabalho, Produção de Bens e Serviços: é composto por cooperativas que se 

destinam, precipuamente, a organizar, por meio da mutualidade, a prestação de serviços 

especializados a terceiros ou a produção em comum de bens.  Com a reorganização, este ramo 

soma forças com os Ramos Trabalho, Produção, Mineral, Especial, parte do Ramo Turismo e 

Lazer e do Ramo Educacional (professores). O fato de cooperativas estarem aglutinadas nesse 

Ramo, não implica necessariamente na obrigatoriedade de estarem sujeitas ao enquadramento 

à Lei 12.690/12, devendo ser analisado caso a caso, conforme o objeto social e as operações da 

cooperativa. 

Importante ressaltar que essas alterações não impactam na forma de atuação do Sescoop 

com as cooperativas. Continuamos atuando para o aprimoramento e a profissionalização da 

gestão, auxiliando-as e apoiando-as na busca constante da melhoria dos resultados econômicos 

do empreendimento e da qualidade de vida dos seus cooperados e empregados, por meio de 

diagnósticos e soluções de aprendizagem e promoção social. 
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Ainda temos poucas entidades no estado que oferecem produtos e serviços específicos 

para cooperativas. Podemos citar o Sebrae, a Universidade de São Paulo, a Universidade 

Estadual Júlio de Mesquita – UNESP, a Secretaria da Agricultura, especialmente o ICA 

(Instituto de Cooperativismo e Associativismo) que atuam com cooperativas. Dessa forma, o 

SESCOOP/SP continua sendo o diferencial pelo foco de atuação no modelo societário 

cooperativo, reconhecendo suas características e oferecendo soluções customizadas e 

adequadas à cada situação. 

O SESCOOP/SP trabalha em função das cooperativas e suas atividades são impactadas 

pelo desempenho das mesmas e pelo ambiente onde elas estão inseridas. Quando se avalia 

ameaças e oportunidades para o SESCOOP/SP, invariavelmente contempla-se o cenário vivido 

pelas cooperativas. 

O ano de 2019 iniciou-se com um novo governo federal, cuja pauta econômica trazia 

entre seus principais objetivos a reforma da previdência, a tributária e a administrativa, com o 

desafio da retomada do crescimento econômico e redução no alto índice de desemprego. 

Importante ressaltar a aprovação da reforma da previdência, que busca a redução do déficit 

previdenciário durante os próximos 10 anos, com profundas mudanças nos requisitos para a 

concessão da aposentadoria. Quanto às demais reformas, não houve avanços, sendo o ano 

marcado por discussões com a sociedade. Em 06/12/2019, o SESCOOP/SP promoveu um 

Fórum de discussões, para apresentar aos dirigentes das cooperativas as diversas propostas de 

reforma tributária e seus impactos no cooperativismo, confirmando o propósito de munir os 

gestores de informações estratégicas para a condução dos negócios. 

A crise econômica ainda é sentida no cooperativismo. Mesmo com a leve melhora no 

cenário, o índice de desemprego ainda está alto, fechando o ano em 11,9%, (12,3% em 2018), 

enquanto o número de trabalhadores que atuam por conta própria cresceu 4,1% em relação à 

2018. 

Se por um lado esse alto índice de desempregados impacta negativamente, por exemplo 

nas cooperativas prestadores de serviços de planos de saúde (médico e odontológico), por outro 

lado oferece-se como oportunidade para o cooperativismo atuar na constituição de cooperativas 

que organizam trabalho, como tivemos exemplos de cooperativas de consultores de TI, de 

professores, transportes, dentre outros que se organizaram em 2019. 

Na sequência, uma análise mais específica o ambiente de negócios para os ramos do 

cooperativismo em São Paulo ao longo de 2019: 

RAMO AGROPECUÁRIO: A rápida expansão da gripe suína na China contribuiu para o 

aumento das exportações brasileiras de carnes, soja e milho, enquanto a valorização do dólar 

repercutiu no aumento do preço das principais commodities, valorizando os preços recebidos 

pelos produtores. Como resultado, as principais cooperativas agropecuárias do estado fecharam 

2019 com um aumento de cerca de 13% do faturamento em relação à 2018.  

Fechamos o 3.° ciclo do Programa de Desenvolvimento Econômico-Financeiro (GDA) com a 

realização de devolutivas para diretores, gerentes e gestores administrativos-financeiros das 

cooperativas, com propostas para melhoria dos indicadores e subsídios para o planejamento 

anual e estratégico de cada cooperativa e, fechamos o ano com um novo projeto que busca 

fomentar e preparar as cooperativas para atuarem no mercado internacional de produtos 

agrícolas. 
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RAMO CONSUMO: O ano de 2019 foi positivo para o setor, que registrou crescimento real 

– deflacionado pelo IPCA/IBGE – de 3,62%, de acordo com o Índice Nacional de Vendas 

ABRAS, apurado pelo Departamento de Economia e Pesquisa da entidade nacional. Em relação 

a novembro, o último mês do ano apresentou alta real de 16,36%, e na comparação com 

dezembro de 2018, crescimento de 2,30%. De acordo com informações no GDA, as 

cooperativas desse ramo possuem 133 lojas, com aproximadamente 1.230 checkouts em 

operação, atingindo a marca de mais R$ 4,2 bilhões de faturamento em um total de 158.261 m2 

de vendas. 

Em 2019, o foco de atuação do SESCOOP/SP foi na sensibilização dos dirigentes na adoção 

dos programas de diagnósticos da entidade como instrumento de análise e tomada de decisão. 

RAMO CRÉDITO: Em 2019, o presidente do Banco Central do Brasil, Roberto Campos Neto, 

apresentou uma das inciativas da Agenda BC# que prevê, entre outras metas importantes, elevar 

de 8% para 20% a participação das cooperativas no crédito concedido no Sistema Financeiro 

Nacional – SFN e de 24% para 40% o crédito tomado pelos cooperados no próprio Sistema 

Nacional de Crédito Cooperativo – SNCC. Com um registro médio de 60 mil novos associados 

por mês, as cooperativas de crédito têm se expandido pelo Brasil, e dados de setembro de 2019, 

do Banco Central, mostram que o país já contabiliza aproximadamente 11,5 milhões de 

associados a 919 cooperativas de crédito com operações  no valor total de R$ 152,9 bilhões em 

depósitos e R$ 140 bilhões em carteira de crédito classificada – com mais de R$ 328 bilhões 

em ativos totais. E atualmente, juntas, as cooperativas de crédito oferecem a maior rede de 

atendimento do país, com mais de 6,4 mil unidades de postos de atendimento. 

O SESCOOP/SP vem atuando através do desenvolvimento de formação e capacitação dos 

dirigentes, cooperados e colaboradores das cooperativas, através de ações de formação 

profissional, promoção social, aplicação de diagnósticos de gestão e governança, além da 

promoção do relacionamento institucional, das reuniões técnicas, do encontro de dirigentes e 

participação em congressos internacionais, com o intuito de aprimorar os processos de gestão,  

governança, inovação, educação financeira e apresentar tendências e oportunidades de 

mercado.  

Os valores monetários apresentados são referentes as operações das cooperativas de crédito 

singulares e centrais. 

RAMO EDUCACIONAL: Mesmo num ambiente de crise econômica, esse segmento vem se 

destacando e expressando forte alta. Neste contexto, encontramos a relevante participação das 

cooperativas ligadas à educação e a constante necessidade de aperfeiçoamento da gestão e da 

governança, como   forma de fazer frente aos desafios desse mercado altamente competitivo. 

Pensando nisso, o SESCOOP-SP vem atuando no desenvolvimento de ações de formação 

profissional, aplicação de diagnósticos de gestão e governança, além da promoção de fóruns 

técnicos e participação em congressos específicos para o setor de educação, com o propósito de 

contribuir para o aprimoramento dos processos de gestão, apresentando tendências e 

oportunidades para o setor. Em 2019 entregamos um Manual Contábil e Tributário para o Ramo 

Educacional, segmento de pais, com insumos para a padronização de práticas contábeis e 

tributárias. 

RAMO HABITACIONAL: Conforme apurado pela Pesquisa do Mercado Imobiliário da 

Cidade de São Paulo, a oferta final da cidade de São Paulo (dezembro/2019) apresentou um 
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crescimento de 52,4% em relação à oferta de dezembro de 2018. É nesse mercado que se insere 

o cooperativismo habitacional, entregando imóveis com cerca de 30% de valor abaixo aos 

praticados pelo mercado para o mesmo tipo de habitação. Com objetivo de uma atuação mais 

efetiva nos programas habitacionais do governo federal, atuamos em parceria com a Ocesp 

numa articulação institucional junto à Caixa Econômica e a Secretaria Nacional de Habitação, 

apresentando nosso modelo de negócio, propondo a criação de linhas especificas de 

financiamento para cooperativas. Outro ponto positivo para o cooperativismo, foi a abertura do 

diálogo frequente com o Ministério do Desenvolvimento Regional para contribuir com o 

governo no aprimoramento de políticas públicas na área da habitação social e projetos que 

favoreçam nossas cooperativas habitacionais.  

RAMO INFRAESTRUTURA: De acordo com o diretor-geral da ANEEL, as cooperativas 

são propulsoras da melhoria contínua na qualidade dos serviços das distribuidoras. É um setor 

que investe R$ 12 bilhões por ano, movimentando a economia dos estados e do país. O 

SESCOOP/SP alinhado com as estratégias de capacitação e desenvolvimento da ANEEL e 

necessidades das cooperativas de infraestrutura, investiu nos dirigentes e colaboradores das 

cooperativas de infraestrutura através do Formacoop – Programa de Formação de Dirigentes 

com o Ramo Infraestrutura, que buscou desenvolver as competências técnicas e aprimorar a 

gestão das cooperativas, contribuindo na busca de melhores práticas da Governança 

Cooperativa e no aumento da competitividade das cooperativas. O conteúdo programático do 

Formacoop foi elaborado com base nas necessidades apresentadas no resultado do PDGC – 

Programa Desenvolvimento da Gestão das Cooperativas, entrevistas com lideranças e análise 

de mercado. Além disso, na cidade de Bauru foi realizado o Fórum Técnico do Ramo 

Infraestrutura com o objetivo de apresentar novas oportunidades de negócios para nossas 

cooperativas do ramo, tais como: incentivo a adesão ao movimento “Somos COOP”, estratégias 

de compra de energia no mercado livre, modelo de negócio da energia solar (fotovoltaica) e 

boas práticas de gestão cooperativa através do estudo realizado sobre possibilidades de 

utilização dos fundos obrigatórios pelas cooperativas. Nossa equipe técnica colaborou com o 

aprimoramento da legislação, onde o Sistema OCESP teve um importante papel no 

desenvolvimento e articulação da documentação de projetos de lei na defesa dos interesses das 

nossas cooperativas. E, como sinalizamos no Relatório de Gestão 2018, que um dos principais 

aspectos a serem observados nesse segmento de atuação era o fomento à produção de energia 

renovável e que isso poderia incentivar a criação de novas cooperativas e, em 2019, tivemos o 

registro da primeira cooperativa de auto-geração de energia fotovoltaica no estado de São Paulo.  

RAMO SAÚDE: O setor da saúde brasileira, em específico da saúde suplementar, tem sido 

colocado diante de vários desafios, como por exemplo, envelhecimento da população, 

incidência de doenças crônicas, desperdício, modelo de pagamento baseado em quantidade e 

não qualidade, falta de coordenação do cuidado dos pacientes, desenvolvimento tecnológico, 

judicialização da saúde, entre outros aspectos de impactos relevantes.  

Um fato importante é que a atuação das operadoras de planos de saúde está diretamente 

relacionada ao nível de emprego no país, pois cerca de 70% dos planos médicos e odontológicos 

comercializados são empresariais, ou seja, empresas que contratam para seus funcionários e 

dependentes e quando há uma queda na geração empregos há um grande impacto na saúde 

suplementar, como  ocorreu em 2019 com um redução de 0,21%  do número de beneficiários 

de planos de saúde em relação a 2018. 
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Diante deste cenário, o SESCOOP/SP, em 2019, desenvolveu projetos de apoio às cooperativas 

de saúde que visam se preparar para atuar num setor competitivo e de grandes impactos 

socioeconômicos, destacam-se ações como implantação do modelo de atenção primária, 

inovação e tecnologia em saúde,    e gestão, análise de indicadores 

econômico financeiro,  desenvolvimento de profissionais em diversas áreas, ações 

socioculturais e orientações jurídicas e contábeis. 

RAMO TRABALHO E RAMO PRODUÇÃO: O número de empregados sem carteira 

assinada, de trabalhadores por conta própria e de subocupados bateram novo recorde no 

país. São mais de 38 milhões de cidadãos que atua na informalidade. O cooperativismo sempre 

se colocou como um modelo diferenciado ao equilibrar a perspectiva social junto à perspectiva 

econômica e diante dessas diretrizes, o compromisso com a inclusão, geração de trabalho e 

renda orienta os objetivos desse empreendimento coletivo. O SESCOOP/SP tem apoiado e 

auxiliado a constituição de cooperativas deste segmento, promovendo fóruns para discutir a 

segurança jurídica dessas cooperativas, aplicação de diagnóstico de conformidade legal e 

orientações, além de ações de formação profissional a esses empreendimentos. Temos atuado 

em conjunto com a OCESP junto a órgãos governamentais que tratam de assuntos específicos 

para determinados segmentos de atuação, como exemplo das cooperativas de reciclagem, 

buscando assegurar a legalidade e legitimidade nas relações com os cooperados e tomadores de 

serviços. 

RAMO TRANSPORTE: O ritmo lento de recuperação da economia impacta, de formas 

distintas, os diferentes modais de transporte. Mostra também como o setor é sensível a outros 

problemas do país. A baixa demanda é registrada, principalmente, no modal rodoviário. As 

incertezas geradas na paralisação dos caminhoneiros em 2018, criação da Tabela Mínima de 

Frete e, também, o roubo de cargas em algumas regiões contribuem para os resultados negativos 

do setor. No transporte de passageiros, o mesmo é marcado pelo surgimento de startups que 

buscam aprimorar a experiência do usuário no momento de solicitar e utilizar os serviços. Nesse 

intento, os aplicativos de transporte de logística e gestão somam-se às ferramentas que empresas 

do setor estão adotando.  

Monitorando este cenário, o SESCOOP/SP apoiou a realização de reuniões bimestrais do 

Conselho Consultivo do Ramo Transporte; realizou cursos sobre E-Social, Gestão Contábil 

Cooperativa e entre outras ações que dão suporte às cooperativas atuarem de acordo com a 

diretrizes do mercado e segurança jurídica.  

 

Tabela 01: Números do cooperativismo no Estado de São Paulo 

 

Número de cooperativas Número de cooperados Número de empregados 

2019 2018 2019 2018 2019 2018 

1.026 1025 3.196.389  3.093.354 72.139 70.344  

Fonte: OCESP – dez /2019 
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3 - Planejamento organizacional e desempenho 

orçamentário e operacional 

3.1 - Resultados da gestão e dos objetivos estratégicos 
 

O SESCOOP/SP, assim como os demais integrantes do Sistema Sescoop, realiza seu 

planejamento com base nas diretrizes nacionais, desta forma, os objetivos estratégicos das 

unidades estaduais refletem os objetivos estratégicos institucionais.  

A partir deste entendimento, cabe reforçar que os resultados apresentados neste tópico refletem 

essa priorização realizada por esta entidade em 2019, acompanhada de seus respectivos 

indicadores de monitoramento e resultados. 

 

3.1.1 - Objetivo estratégico 1: Promover a cultura da cooperação e disseminar a 

doutrina, os valores e princípios do cooperativismo. 
 

 
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 

Alexandre Ambrogi – Gerente de Formação Profissional e Promoção Social 

 
Análise: 

a- Análise dos resultados obtidos em relação à situação inicialmente diagnosticada durante a 

elaboração do Plano Estratégico vigente, e aos avanços alcançados em 2019, com foco nas 

metas propostas para o período. 
 

O SESCOOP/SP previu a execução de 5 projetos para o atendimento ao Objetivo nº1, sendo 

que o Projeto Produção Científica em Cooperativismo foi revisado e está sendo aplicado de 

forma transversal para os alunos beneficiados no programa de Pós-Graduação do 

SESCOOP/SP. 

Para previsão das ações foi utilizada a base histórica de realização de ações voltadas à promoção 

da cultura da cooperação, disseminação da doutrina, valores e princípios do cooperativismo e 

definidos os custos necessários para atender ao público alvo. Todos os projetos superaram a 

quantidade de pessoas beneficiadas, com exceção da Biblioteca, em virtude da reforma do 

espaço físico. 

Os projetos têm em sua essência atingir a comunidade oferecendo informação, orientações 

técnicas para constituição de cooperativas, bibliografia básica para os interessados em conhecer 

a doutrina cooperativista e buscar integrar a comunidade no modelo societário cooperativo.  

O principal desafio é comunicar a doutrina, os princípios e os valores do cooperativismo, ao 

maior número de pessoas de forma acessível, estimulando a internalização da cultura da 

cooperação.  
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b Análise dos indicadores de resultado 

 

Conforme demonstrado pelos números apresentados no quadro abaixo, o SESCOOP/SP vem, 

cada vez mais, ampliando o atendimento às cooperativas, utilizando de maneira eficaz o recurso 

destinado aos projetos, atendendo mais pessoas com menor custo. 

 

c- Análise crítica dos principais macroprocessos envolvidos para o alcance dos resultados 

obtidos. 

 
A construção dos projetos constitutivos do objetivo estratégico em assunto tem seu ponto de 

partida na análise dos cenários e diagnósticos evidenciados pelos mecanismos do PDGC, PAGC 

e GDA, e no registro das demandas das cooperativas. Definido e confirmado a disponibilidade 

orçamentária, utiliza-se, prioritariamente, o Cadastro de Instrutores para a execução das ações. 

Na sua impossibilidade é buscada no mercado a opção mais vantajosa para o atendimento da 

demanda da cooperativa. São observados os instrumentos normativos e de orientação da 

Unidade Estadual e Unidade Nacional na gestão e pagamento dos serviços prestados e/ou 

aquisições efetuadas. A avalição dos indicadores de esforço atingidos tem sua importância 

destacada para elaboração do plano de melhoria e a construção dos projetos do próximo 

exercício e/ou ciclo. 

 

d- Resultados físicos e financeiros previstos e obtidos nas principais ações orçamentárias 

relacionadas ao objetivo estratégico. 

 
Foi realizado aproximadamente 109% a mais da meta física prevista de pessoas beneficiadas, 

utilizando 88,60% do recurso financeiro aprovado para as ações, reduzindo os custos de R$ 

36,78 para R$ 15,60 por pessoa beneficiada. 
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Gráfico 01 – Indicador de resultado do objetivo estratégico 01 

 
 

Quadro 01 – Resultado financeiros e físicos do objetivo estratégico 01 

 

Resultados 
Orçamentário Físico Unidade de 

medida 
Previsto Realizado Previsto Realizado 

Produção científica em 

cooperativismo 
6.260,00 - - - 

Pessoas 

beneficiadas 

Educação Cooperativa 1.033.680,79 941.180,86 3.880 30.120 

Circuito SESCOOP/SP de Cultura 2.242.470,71 2.011.537,84 85.152 158.698 

Biblioteca 74.201,63 23.622,07 2.000 1.240 

Programa de Orientação 

Cooperativista 
10.485,41 6.200,68 495 1136 

TOTAL 3.367.098,54 2.982.541,45 91.527 191.194 

 

e - Principais desafios para 2020 e panorama geral dos desafios até o término da vigência do 

Plano Estratégico. 
 
O desafio principal das ações que compõem esse objetivo estratégico é mensurar os benefícios 

gerados na gestão da cooperativa, por meio de indicadores e/ou processos. 

 

Conclusão 

a - Avaliação do resultado 

Conforme demonstrado no quadro de resultados, o objetivo estratégico nº 1 superou a 

expectativa de atendimento quantitativo previsto para o ano. 

 

b - Ações para melhoria de desempenho 

Reflexão quanto a pertinência das ações e sua efetividade na aplicação da cultura cooperativista  

nas ações e práticas das cooperativas, no que tange a atitude dos cooperados em sua participação 

91.527 

191.194 

 Nº 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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nos processos decisórios, bem como a influência da adoção dos valores e princípios da doutrina 

como orientadores de suas atitudes nos atos de gestão. 

 

Também são computadas neste objetivo estratégico as despesas de folha de pagamento, 

encargos e benefícios dos colaboradores da área de Promoção Social e despesas com a 

infraestrutura da área. 

 
 

             Orçamentário (R$) 
 

 Previsto Realizado Realização% 

Manut. Funcionamento. Promoção 

Social 
R$2.499.883,51 R$2.330.751,34 

93% 

 

3.1.2 - Objetivo estratégico 2: Promover a profissionalização da gestão 

cooperativista 

 
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 

Alexandre Ambrogi – Gerente de Formação Profissional e Promoção Social 

 

Análise: 

a- Análise dos resultados obtidos em relação à situação inicialmente diagnosticada durante a 

elaboração do Plano Estratégico vigente, e aos avanços alcançados em 2019, com foco nas 

metas propostas para o período. 
 

A execução dos projetos contemplados nesse subitem está sujeito à formalização de parcerias 

com outras entidades de ensino e sujeita a confirmação de agenda oportuna para sua realização 

e condições que satisfaçam as orientações indicadas nos normativos internos do SESCOOP/SP. 

 

Diante dessas circunstâncias os projetos de Inovação e de Autogestão foram readequados ao 

longo de 2019 e reprogramados para sua execução em 2020. 

 

b Análise dos indicadores de resultado 

 

Não obstante o adiamento do início do Programa de Inovação e do Programa de Autogestão 

para o próximo exercício, o resultado qualitativo do objetivo estratégico foi positivo e motiva 

a instituição a seguir apoiando projetos que abordam temas estratégicos para a gestão e negócio 

das cooperativas. 

 

c- Análise crítica dos principais macroprocessos envolvidos para o alcance dos resultados 

obtidos. 
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A construção dos projetos constitutivos do objetivo estratégico em assunto tem seu ponto de 

partida na análise dos cenários e diagnósticos evidenciados pelos mecanismos do PDGC, PAGC 

e GDA, e no registro das demandas das cooperativas. Definido e confirmado a disponibilidade 

orçamentária, utiliza-se, prioritariamente, o Cadastro de Instrutores para a execução das ações. 

Na sua impossibilidade é buscada no mercado a opção mais vantajosa para o atendimento da 

demanda da cooperativa. São observados os instrumentos normativos e de orientação da 

Unidade Estadual e Unidade Nacional na gestão e pagamento dos serviços prestados e/ou 

aquisições efetuadas. A avalição dos indicadores de esforço atingidos tem sua importância 

destacada para elaboração do plano de melhoria e a construção dos projetos do próximo 

exercício e/ou ciclo. 

 

d- Resultados físicos e financeiros previstos e obtidos nas principais ações orçamentárias 

relacionadas ao objetivo estratégico 

 
Os projetos abaixo atenderam a 72% do público previsto, utilizando 83,2% do recurso aportado. 

 

Gráfico 02 Indicador de resultado do objetivo estratégico 02 

 
 

Quadro 02 Resultado financeiros e físicos do objetivo estratégico 02 
 

Resultados 
Orçamentário Físico Unidade de 

medida 
Previsto Realizado Previsto Realizado 

Pós-Graduação 369.726,81 307.721,48 118 85 

Pessoas 

beneficiadas 

Programa de Inovação 110.000,00 48,45 - - 

Programa de autogestão 28.000,00 - - - 

TOTAL 507.726,81 307.769,93 118 85 

  

 
e - Principais desafios para 2020 e panorama geral dos desafios até o término da vigência do 

Plano Estratégico. 
 

118

85

Nº pessoas que participaram de eventos de gestão, qualificação e

governança

Gráfico de indicadores de resultado

Previsto Realizado
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O desafio principal das ações que compõem esse objetivo estratégico é mensurar seu impacto 

efetivo na melhoria da gestão da cooperativa, por meio de indicadores. 

 

Conclusão 

a - Avaliação do resultado 

 

Merece destaque ao apoio financeiro de 1/3 do valor da mensalidade, concedido aos 

beneficiários das ações de Pós-Graduação, cujo TCC – Trabalho de Conclusão de Curso 

transformaram-se em projetos aplicados nas cooperativas. 

 

b - Ações para melhoria de desempenho 

 

Acompanhamento e apoio contínuo, junto às cooperativas, na identificação de demandas 

assertivas que proporcionem a sustentabilidade de seus negócios. 
 

Também são computadas neste objetivo estratégico as despesas de folha de pagamento, 

encargos e benefícios dos colaboradores da área de Formação Profissional e despesas com a 

infraestrutura da área. 

 
 

             Orçamentário (R$) 
 

 Previsto Realizado Realização% 

Manut. Funcionamento. 

Formação Profissional 
R$3.528.257,97 R$3.311.319,15 

94% 

 

 

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

formação e qualificação profissional 

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 

Alexandre Ambrogi – Gerente de Formação Profissional e Promoção Social 

 

Análise: 

a- Análise dos resultados obtidos em relação à situação inicialmente diagnosticada durante a 

elaboração do Plano Estratégico vigente, e aos avanços alcançados em 2019, com foco nas 

metas propostas para o período. 
 

Observou-se maior assertividade na construção e  no atendimento as cooperativas das ações 

contempladas nesse objetivo estratégico, haja vista, a orientação realizada junto aos ADH - 

Agente de Desenvolvimento Humano das cooperativas. A orientação focou na elaboração do 

planejamento anual de formação profissional das cooperativas, no sentido de vincula-lo 
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colaborativamente ao alcance dos objetivos estratégicos da cooperativa, o que muito contribuiu 

para alavancar o quantitativo previsto das ações e pessoas atendidas. 

Referente ao Projeto EAD, construído em parceria com Sescoop Nacional, sua execução foi 

postergada para 2020. 

 

b Análise dos indicadores de resultado 

 

O desafio preponderante dos projetos realizados em atendimento a este objetivo é garantir que 

as ações realizadas estejam alinhadas as reais necessidades de desenvolvimento do negócio das 

cooperativas, conforme resultados dos diagnósticos aplicados. 

 

c- Análise crítica dos principais macroprocessos envolvidos para o alcance dos resultados 

obtidos. 

 
A construção dos projetos constitutivos do objetivo estratégico em assunto tem seu ponto de 

partida na análise dos cenários e diagnósticos evidenciados pelos mecanismos do PDGC, PAGC 

e GDA, e no registro das demandas das cooperativas. Definido e confirmado a disponibilidade 

orçamentária, utiliza-se, prioritariamente, o Cadastro de Instrutores para a execução das ações. 

Na sua impossibilidade é buscada no mercado a opção mais vantajosa para o atendimento da 

demanda da cooperativa. São observados os instrumentos normativos e de orientação da 

Unidade Estadual e Unidade Nacional na gestão e pagamento dos serviços prestados e/ou 

aquisições efetuadas. A avalição dos indicadores de esforço atingidos tem sua importância 

destacada para elaboração do plano de melhoria e a construção dos projetos do próximo 

exercício e/ou ciclo. 

 

d- Resultados físicos e financeiros previstos e obtidos nas principais ações orçamentárias 

relacionadas ao objetivo estratégico 

 

Foi realizado 73% a mais da meta física prevista de pessoas beneficiadas, utilizando 84% do 

recurso financeiro aprovado para as ações, reduzindo os custos previstos de R$ 400,91 para R$ 

195,72 por pessoa beneficiada. 
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Gráfico 03 Indicador de resultado do objetivo estratégico 03 

 
 

 
 

Quadro 03 Resultado financeiros e físicos do objetivo estratégico 03 

 

Resultados 
Orçamentário Físico Unidade de 

medida 
Previsto Realizado Previsto Realizado 

Programa Aprendiz Cooperativo 5.325.655,05 4.031.283,42 1.500 2.409 

Pessoas 

beneficiadas 

Projeto EAD 20.000,00 - - - 

Centralizados - Formação 1.814.694,89 1.572.838,36 6.000 12.280 

Descentralizados - Formação 7.563.855,59 7.117.195,58 34.425 58.212 

Eventos Especiais 2.275.594,61 1.660.401,56 575 916 

Agente de Desenvolvimento 

Humano 
172.992,88 104.756,98 334 198 

TOTAL   17.172.793,02    14.486.475,90  42.834 74.015 

 

e - Principais desafios para 2020 e panorama geral dos desafios até o término da vigência do 

Plano Estratégico. 
 

O desafio principal das ações que compõem esse objetivo estratégico é mensurar seu impacto 

efetivo na melhoria da gestão da cooperativa, por meio de indicadores. 

 

 

Conclusão 

a - Avaliação do resultado 

 

O resultado superou as expectativas e suporta o argumento de continuidade e ampliação dos 

projetos, conforme demandas das cooperativas e atendimento a novas tendências de mercado.  

42.834 

74.015

Nº pessoas que participaram de eventos de gestão, qualificação e

governança

Gráfico de indicadores de resultado

Previsto Realizado
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b - Ações para melhoria de desempenho 

 

O SESCOOP/SP busca desenvolver estratégias para sensibilizar e orientar as cooperativas a 

respeito da importância do alinhamento de suas demandas de formação e qualificação 

profissional às reais necessidades do negócio, visando dirimir fraquezas e potencializar forças 

e oportunidades. Isso se torna possível por meio do estímulo à adesão das ferramentas de gestão 

– PDGC, PAGC e GDA e aproximação entre as áreas finalísticas, monitoramento, formação 

profissional e promoção social. 

 

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

sustentabilidade das cooperativas 

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 

Luis Antonio Schmidt – Gerente de Monitoramento 

 

Análise: 

a- Análise dos resultados obtidos em relação à situação inicialmente diagnosticada durante a 

elaboração do Plano Estratégico vigente, e aos avanços alcançados em 2019, com foco nas 

metas propostas para o período. 

 
Em relação ao indicador cooperativas monitoradas, houve um aumento de 42% em 2018 para 

46% em 2019. O aumento foi devido principalmente aos atendimentos realizados pelas 

consultorias jurídica e contábil, através de emissão de pareceres e orientações técnicas. 

Os resultados dos diagnósticos PAGC, PDGC e GDA serviram de base para soluções de 

Formação Profissional, Promoção Social e Monitoramento, tais como, Formacoop, Projeto 

Cooperativas Educacionais, Intercâmbios e temas para os Fóruns Ramos Infraestrutura, 

Crédito, Educacional e Transporte. 

 

 

b Análise dos indicadores de resultado 

 

Gráfico 04  Indicador de resultado do objetivo estratégico 05 
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 *Cooperativas Monitoradas: O conceito de cooperativas monitoradas que estamos seguindo é 

o que está previsto no Anexo I da Resolução 1367/2015, que são cooperativas que aderiram aos 

programas diagnósticos (Identidade, Gestão e Governança, Desempenho Econômico 

Financeiro) e/ou possuem um termo de acompanhamento/ adesão/ pareceres. Dessa forma, em 

2019 tivemos 469 cooperativas monitoradas de um total de1025 cooperativas registradas, ou 

seja, 46%. 

 

42 

46 

(%) de cooperativas monitoradas

Gráfico de indicadores de resultado

Previsto Realizado
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c - Análise crítica dos principais macroprocessos e seu papel no alcance dos resultados obtidos. 

 

A produção de diagnósticos inicia-se por diversas fontes de informações, destacando entre elas 

os balanços contábeis, demandas de cooperativas, resultados dos encontros de dirigentes e 

técnicos, projetos estratégicos do Sescoop, dentre outras. Para cada situação, levando-se em 

conta o nível de maturidade da gestão, bem como a qualidade das informações contábeis 

registradas, determina-se (qual)is instrumento(s) faz mais sentido ser aplicado na cooperativa 

em questão, decidindo-se também a melhor forma de devolutiva (metodologia e público alvo) 

para cada um deles. Essas devolutivas podem ser em reuniões com a presença de membros dos 

conselhos de administração, fiscal e gestores (exemplo do PAGC), dirigentes e gestores 

contábeis e financeiros (no caso do GDA) e dirigentes e gestores administrativos (em se 

tratando do PDGC). No caso do PDGC, o instrumento, ao final do seu preenchimento, a 

cooperativa recebe automaticamente o seu relatório, com uma sugestão para contatar a Unidade 

Estadual para uma análise mais criteriosa dos resultados e o estabelecimento de plano de ação, 

de acordo com as características. Esse ciclo se repete anualmente, com a avaliação da melhoria 

nos indicadores ou mesmo impactos negativos que situações econômicas adversas podem gerar 

e que necessitem do entendimento e a intervenção por parte dos dirigentes das cooperativas. 

Independentemente dos resultados que se obtém, a importância dos diagnósticos é que 

subsidiam os dirigentes de informações estratégicas para a tomada de decisão e cumprem seu 

papel de profissionalizar a gestão das cooperativas, assegurando meios para a sustentabilidade 

do negócio. 

 
d- Resultados físicos e financeiros previstos e obtidos nas principais ações orçamentárias 

relacionadas ao objetivo estratégico 

 
 

Quadro 04 Resultado financeiros e físicos do objetivo estratégico 05 

 

Resultados 
Orçamentário (R$) 

Físico (indicador 

cooperativas atendidas) 

Previsto Realizado Previsto Realizado 

Programa de acompanhamento de Gestão 

Cooperativista  PAGC 
         27.830,30           11.971,43  104 135 

Desenvolvimento do Ramo Agro        816.954,81         758.346,02  30 33 

Desenvolvimento do Ramo Crédito        283.795,69         171.217,41  60 60 

Desenvolvimento do Ramo Habitacional        236.390,00                        -    10 5 

Desenvolvimento do Ramo Consumo          73.380,50                  18,50  12 7 

Desenvolvimento do Ramo Saúde     2.130.289,59      1.902.802,73  30 38 

Desenvolvimento do Ramo Infraestrutura        198.505,53           41.341,73  16 16 
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Desenvolvimento do Ramo Educacional        311.107,92         194.393,92  30 25 

Desenvolvimento do Ramo Trabalho e 

Produção 
         81.543,67           17.544,82  54 44 

Desenvolvimento do Ramo Transporte        126.308,56           14.744,82  24 12 

Gerenciamento Desenvolvimento 

Autogestão 
       135.912,50         116.474,45  80 86 

TOTAL 4.422.019,07 3.228.855,83 450 461 

 

 

Observações: 

No decorrer do ano, os projetos destinados aos ramos tiveram a necessidade de mudanças de 

estratégias, resultando na otimização dos recursos previstos. Dessa forma, as metas de 

cooperativas atendidas foram superadas, com menor dispêndio financeiro.  
 

 

e - Principais desafios para 2020 e panorama geral dos desafios até o término da vigência do 

Plano Estratégico. 
 

O maior desafio é internalizar os instrumentos diagnósticos como ferramenta de apoio a gestão 

e consequentemente impactando no aumento do número de cooperativas monitoradas,  

 

 

 

Conclusão 

 

.a - Avaliação do resultado 

A aplicação das ferramentas diagnósticas nos eixos identidade, governança, gestão e 

desempenho serviram como base para identificar o atual estágio das cooperativas de acordo 

com a especificidade de cada um dos instrumentos utilizados, e a partir daí, monitorar o 

desempenho e resultados e também servir de base para a realização de ações de transferência 

de conhecimento, como Fóruns, Encontros e Intercâmbios, com foco nos resultados 

apresentados pelos diagnósticos. 

 

b - Ações para melhoria de desempenho 

Consideramos que a internalização por parte das cooperativas dos instrumentos diagnósticos 

que a subsidiam em análises, tomada de decisão e melhoria da governança, gestão e 

desempenho econômico e financeiro seja a ação que mais contribui para sedimentar uma 

melhoria de desempenho.  

 
Além dos projetos, está contemplado nesse Objetivo Estratégico, as despesas de folha de 

pagamento, encargos e benefícios dos colaboradores da área de Monitoramento de cooperativas 

e Consultoria Jurídica Especializada, além de despesas com a infraestrutura da área. 
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             Orçamentário (R$) 

 

 Previsto Realizado Realização % 

Consultoria Jurídica  R$22.790,86 

 

R$11.181,15 

 

49% 

Manut. do Func. – Monitoramento R$4.971.281,79 R$4.733.328,78 95% 

TOTAL R$4.994.071,31 R$4.744.508,59 95% 

   
 

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

do trabalho e de qualidade de vida 

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. 

Alexandre Ambrogi – Gerente de Formação Profissional e Promoção Social 

 

 

Análise: 

a- Análise dos resultados obtidos em relação à situação inicialmente diagnosticada durante a 

elaboração do Plano Estratégico vigente, e aos avanços alcançados em 2019, com foco nas 

metas propostas para o período. 
 

Em 2019 o SESCOOP/SP executou 3 grandes projetos dentro do âmbito saúde, segurança no 

trabalho, qualidade de vida e responsabilidade socioambiental. O foco na saúde passou a  apoiar 

projetos internos das cooperativas. As ações de esporte incentivam a prática de bons hábitos de 

saúde. As Ações Descentralizadas - Promoção Social tem o foco no esporte, saúde, inclusão, 

meio ambiente/sustentabilidade e educação, podendo ser utilizado tanto em ações internas 

como em ações externas ao ambiente físico de trabalho. 

 

Observou-se demanda maior para ações denominadas “descentralizadas” cuja característica é a 

customização as necessidades da cooperativa. 

 

b Análise dos indicadores de resultado 

 

As ações alcançaram 101 cooperativas em diferentes ramos do cooperativismo. 

 

c- Análise crítica dos principais macroprocessos envolvidos para o alcance dos resultados 

obtidos. 

 
A construção dos projetos constitutivos do objetivo estratégico em assunto tem seu ponto de 

partida na analise dos cenários e diagnósticos evidenciados pelos mecanismos do PDGC, PAGC 

e GDA, e no registro das demandas das cooperativas. Definido e confirmado a disponibilidade 

orçamentária, utiliza-se, prioritariamente, o Cadastro de Instrutores para a execução das ações. 
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Na sua impossibilidade é buscada no mercado a opção mais vantajosa para o atendimento da 

demanda da cooperativa. São observados os instrumentos normativos e de orientação da 

Unidade Estadual e Unidade Nacional na gestão e pagamento dos serviços prestados e/ou 

aquisições efetuadas. A avalição dos indicadores de esforço atingidos tem sua importância 

destacada para elaboração do plano de melhoria e a construção dos projetos do próximo 

exercício e/ou ciclo. 

 
d- Resultados físicos e financeiros previstos e obtidos nas principais ações orçamentárias 

relacionadas ao objetivo estratégico 

 

A meta física deste objetivo superou o previsto em mais de 79%, utilizando 86,% do recurso 

financeiro aprovado para as ações.  

 

 

Gráfico 05 Indicador de resultado do objetivo estratégico 06 

 
 

 
Quadro 05 – Resultados financeiros e físicos do objetivo 06 

 

Resultados 
Orçamentário Físico Unidade de 

medida 
Previsto Realizado Previsto Realizado 

Cooperativa saudável 
         

95.420,00  

         

76.740,00  
6.550 6.488 

Pessoas 

beneficiadas 

Descentralizadas - Promoção 
    

1.479.712,24  

    

1.292.052,24  
8.160 55.246 

Cooperatividade 
       

104.431,86  

         

86.407,17  
26.300 11.732 

TOTAL  1.679.564,10   1.455.199,41  41.010 73.466 

 
e - Principais desafios para 2020 e panorama geral dos desafios até o término da vigência do 

Plano Estratégico. 
 

41.010 

73.466 

Nº pessoas participaram de eventos voltados para saúde, seg.

trab., qualid. vida e responsabilidade socioambiental

Gráfico de indicadores de resultado

Previsto Realizado
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Os desafios são promover a congruência do conceito dos eventos como ferramenta de estratégia 

da cooperativa para o alcance do seu objetivo e sua proximidade com a comunidade em seu 

entorno.  

 

Conclusão 

a - Avaliação do resultado 

 

O SESCOOP/SP agregou conceito com a junção das ações de saúde e esporte, denominada 

Qualidade de Vida, o que abriu espaço para a realização de campanhas e programas como 

SIPAT, Outubro Rosa, Novembro Azul, de saúde bucal, mudança de hábito alimentar, controle 

do estresse e ansiedade, gestão de crônicos e outros. 

 

b - Ações para melhoria de desempenho 

Promover a análise do resultado alcançado em 2019, o qual priorizou a visão sistêmica dos 

ganhos proporcionados com a realização das ações no desenvolvimento de seu negócio. 

 
 

3.1.7 - Objetivo estratégico 7: Apoiar práticas de responsabilidade socioambiental  

Descrição geral  

Apoiar práticas sustentáveis e estimular ações de responsabilidade socioambiental pelas cooperativas, que beneficiem a 

comunidade próxima a elas. 

Responsável 

Alexandre Ambrogi – Gerente de Formação Profissional e Promoção Social. 

 
Análise: 

a- Análise dos resultados obtidos em relação à situação inicialmente diagnosticada durante a 

elaboração do Plano Estratégico vigente, e aos avanços alcançados em 2019, com foco nas 

metas propostas para o período. 
 

Em 2019 o Sescoop executou dentro do âmbito de Responsabilidade Socioambiental ações com 

objetivos de estimular e viabilizar a implantação de práticas sustentáveis nas cooperativas 

paulistas, utilizando estratégias de sensibilização, mobilização, capacitação, reporte e 

reconhecimento, para impulsionar as iniciativas e os impactos positivos nos ambientes 

organizacionais. 

 

Uma novidade de 2019 foi o processo de ativação do Dia C que utilizou como instrumental a 

linguagem audiovisual (cinema) para informar e debater temas relacionados aos quatro pilares 

de sustentabilidade: social, ambiental, econômico e cultural, atuando nas 4 regiões do estado de 

São Paulo, foi atendido 1.143 pessoas. 

Foi trabalhado, também, a intercooperação de forma social, notamos que as cooperativas dentro 

de suas aptidões podem atender em projetos de outras cooperativas. 

 
b Análise dos indicadores de resultado 
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Conforme demostra os números apresentados no quadro abaixo, o SESCOOP/SP vem cada vez 

mais, ampliando o apoio aos projetos sociais das cooperativas que visam atender as 

necessidades das comunidades em seu entorno. 

 

c- Análise crítica dos principais macroprocessos envolvidos para o alcance dos resultados 

obtidos. 

 
A construção dos projetos constitutivos do objetivo estratégico em assunto tem seu ponto de 

partida na analise dos cenários e diagnósticos evidenciados pelos mecanismos do PDGC, PAGC 

e GDA, e no registro das demandas das cooperativas. Definido e confirmado a disponibilidade 

orçamentária, utiliza-se, prioritariamente, o Cadastro de Instrutores para a execução das ações. 

Na sua impossibilidade é buscada no mercado a opção mais vantajosa para o atendimento da 

demanda da cooperativa. São observados os instrumentos normativos e de orientação da 

Unidade Estadual e Unidade Nacional na gestão e pagamento dos serviços prestados e/ou 

aquisições efetuadas. A avalição dos indicadores de esforço atingidos tem sua importância 

destacada para elaboração do plano de melhoria e a construção dos projetos do próximo 

exercício e/ou ciclo. 

 
d- Resultados físicos e financeiros previstos e obtidos nas principais ações orçamentárias 

relacionadas ao objetivo estratégico 

 

O número de participantes superou as metas físicas em mais de 158% relativas a atendimento 

a pessoas, com execução de 91,25% dos recursos financeiros previstos. 

 

 
Gráfico 06 Indicador de resultado do objetivo estratégico 07 

 
 

 

Quadro 06 – Resultados financeiros e físicos do objetivo 07 

 

Resultados Orçamentário Físico 
Unidade de 

medida 

40.000 

103.331 

Nº pessoas participaram de eventos voltados para saúde, seg.

trab., qualid. vida e responsabilidade socioambiental

Gráfico de indicadores de resultado

Previsto Realizado
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Previsto Realizado Previsto Realizado 

Dia de cooperar  
       

304.432,61  

       

277.780,92  

  

40.000 

 

103.331 Pessoas 

beneficiadas 
TOTAL 

     

304.432,61  

     

277.780,92  

                      

40.000 

        

103.331  

 
 

e - Principais desafios para 2020 e panorama geral dos desafios até o término da vigência do 

Plano Estratégico. 
 

Os principais desafios deste objetivo estratégico estão em prover apoio, ferramentas, métodos 

e informações às iniciativas de responsabilidade social das cooperativas. 

 

Conclusão 

a - Avaliação do resultado 

 

Foi vislumbrada a possibilidade de tratar, as ações desse objetivo estratégico como uma 

ferramenta de negócio para qualificar os produtos e serviços das cooperativas, bem como a 

imagem da mesma como social e ambientalmente responsável perante a comunidade.  

 

b - Ações para melhoria de desempenho 

 

Aperfeiçoar e difundir a temática dentro da lógica de geração de valor para a cooperativa.  
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3.2 - Informações sobre a gestão 

Esse item refere-se aos objetivos estratégicos ligados aos processos internos da entidade, 

voltados para a melhoria de seus processos de trabalho e desempenho da instituição em geral.  

 

3.2.1 - Objetivo estratégico 9: Desenvolver continuamente as competências dos 

colaboradores 

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 

Jamille Reis Nassar – Coordenadora de Gestão de Pessoas 

 

Análise 

 
O Núcleo de Gestão de Pessoas atua com base em três projetos com objetivo de desenvolver 

continuamente as competências de seus colaboradores, a saber:  Ações de integração; 

Treinamento e desenvolvimento; e, Qualidade de vida e meio ambiente.  

Tais projetos, em parceria, desenvolvem atividades voltadas ao desenvolvimento físico, mental 

e intelectual, a fim de aprimorar o corpo técnico da entidade, buscando ainda, elevar o nível de 

profissionalismo e integração entre as equipes, para gerar e entregar resultados positivos e 

assertivos aos clientes internos e externos.  

Visa ainda, estabelecer um ambiente/clima de trabalho saudável, motivador e que propicie a 

aprendizagem e o desenvolvimento individual e coletivo que são fundamentais para a 

produtividade da organização e saúde da organização. 

 

a - Descrição sucinta das atividades empreendidas no exercício e balanço das atividades, 

enfatizando os principais avanços obtidos no exercício de 2019 em relação ao exercício de 

2018. 

 
Foram realizadas muitas atividades durante o exercício de 2019 visando desenvolvimento dos 

colaboradores por meio de “Hands on” ou seja, colocando em prática o que já sabem e 

trabalhando em grupo no dia-a-dia, seja em projetos multidisciplinares, ou atividades em grupos 

nos quais foram incentivados a buscar o conhecimento e desenvolver competências. 

Esse ano em especial, os colaboradores foram envolvidos na elaboração do Planejamento 

estratégico por meio de workshops, no qual foi possível aprender mais sobre o público atendido 

e propor projetos e ações alinhados aos objetivos estratégicos e linhas de atuação.  

O Núcleo de Gestão de Pessoas buscou desenvolver os colaboradores oferecendo ações de 

qualidade de vida e bem-estar, visando o equilíbrio mental e físico das pessoas, apresentando e 

sugerindo boas práticas de alimentação saudável, atividade físicas, autoconhecimento, ações de 

voluntariado e portas abertas pra diálogo com Gestão de Pessoas. 

Foram realizadas cerca de 96 ações de Treinamento e Desenvolvimento, totalizando mais de 

1272 participações e 7.222 horas. Em média, 61horas de TD/Colaborador em 2019. 
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As ações visaram principalmente aperfeiçoar a Gestão e Governança; Desenvolver as médias 

lideranças; Atualizar as equipes internas que prestam consultoria e assessoria às cooperativas 

nos aspectos jurídicos, contábeis, tributários; bem como, atualizar equipe jurídica e de auditoria 

interna para apoiar a tomada de decisão da Diretoria Executiva e orientar equipes internas, 

visando maior segurança jurídica e atendimento à legislação.  Outro ponto de atenção foi propor 

ações que possibilitaram o “pensar” a respeito de saúde mental, visando além de melhorar o 

ambiente, orientar e alertar a respeito de ansiedade, depressão e práticas de combate e reação 

desses males tão falados durante o ano de 2019. 

Foram realizados internamente processo seletivo de 05 vagas, as quais mobilizaram mais de 

250 participantes. Sendo que já foram admitimos mais de 50% das classificadas em cadastro 

reserva. 

Foi implantada melhorias no Plano de Cargos Salários e Carreiras e feito o reenquadramento 

de todos os colaboradores nele. Isso agregou ao cargo dos colaboradores reconhecimento da 

senioridade e maior alçada de responsabilidade em função disso, bem como alinhamento/ 

orientação às lideranças sobre papeis de cada colaborador, o que cobrar e como acompanhar e 

auxiliar no desenvolvimento de cada um da equipe.  

Também foi implantado um Código de conduta, uma Política de Segurança da Informação e 

comitês para discussão e melhorias nos documentos. 

Outras ações relacionadas a qualidade de vida e bem estar também foram realizadas em 2019, 

tais como: Campanha vacinação; Programa 5S;  Oficinas de mente e corpo saudável;  Oficinas 

dentro da SIPATMA em conjunto com o pessoal da CIPA, de conscientização sobre 

alimentação, atividade física e autoconhecimento. 

Outro diferencial do exercício de 2019, foram as reuniões quinzenais de alinhamento com a 

superintendência com todos os líderes, que consolidou-se e alinhou e melhorou na comunicação 

e sinergia interna das equipes, visando melhor atendimento às cooperativas e maior efetividade 

em todas as ações. 

Além disso, ainda podemos mencionar que houve a criação do escritório de projetos, que é o 

responsável, entre outras coisas, por promover e facilitar reuniões e alinhamentos entre as áreas. 

 

b - Análise dos principais indicadores e macroprocessos em relação aos resultados obtidos. 

Descrição detalhada de cada indicador: 

 

Análise dos indicadores 
2018 2019 2020 

Previsto Realizado Previsto Realizado Meta 

Indicador de Turnover 16%  23,83%  16%  17,95% 16%  

 

Legenda        Conforme Planejado                  Merece atenção                    Desconforme 
 

 

 

Gráfico 07  Indicador de resultado do objetivo estratégico 09 
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Como o gráfico demonstra, o turnover diminuiu em 2019 e tende normalizar em 2020. Foram 

ao todo 26 demissões e 16 admissões e apesar de ter havido um turnover superior ao previsto, 

isso ocorreu de forma planejada visando a redução de pessoas, melhoria dos processos, 

otimizando recursos financeiros e físicos, porém mantendo o atendimento de excelência ao 

público atendido. 

  

Conclusão 

 
Além do orçamento de folha de pagamento ter sido reduzido os projetos internos também foram 

otimizados, tendo sido realizado apenas 55% do recurso previsto. 

 

Quadro 07 – Resultados financeiros e físicos do objetivo 09 

 

O núcleo de Gestão de pessoas do SESCOOP/SP, tem se tornado cada vez mais estratégico, 

atuando como parceiro da alta direção, buscando e apoiando em soluções que visam redução 

de custos, remanejamento interno, revisão de processos, aumento de engajamento e qualidade 

de vida dos colaboradores, performance, redução de Gaps para melhor atendimento às 

cooperativas,  melhora da comunicação interna, desenvolvimento das lideranças, entre outras. 

 

a - Avaliação do resultado 

 
A saber, em 2019, foram oferecidas 7.222 horas de ações de desenvolvimento em 96 ações, 

visando desenvolver continuamente as competências dos colaboradores internos, foram mais 

de 60 horas de treinamento e desenvolvimento por colaborador. 

16% 16% 16%15,00%

23,83%
17,95%

2017 2018 2019

Indicador de turnover

Previsto Realizado

Projetos de Gestão de Pessoas Orçamento previsto Orçamento realizado Realização% 

Ação de integração R$ 353.432,03 R$ 204.218,66 58% 

Qualidade de vida e meio 

ambiente R$ 37.783,83 R$ 23.192,31 61% 

Treinamento e 

desenvolvimento R$ 377.788,11 R$ 196.589,56 52% 

 Total R$ 769.003,97 R$ 424.000,53 55% 
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Os resultados foram positivos. Os colaboradores estão mais engajados, pesquisas internas 

demonstram maior confiança na gestão e aprovam as ações realizadas.  

Houve uma melhora significativa de ruídos de comunicação e aumentou a sinergia entre as 

áreas, o que resultou em aumento nas entregas às cooperativas e maior número de pessoas 

atendidas com ações oferecidas pelo SESCOOP/SP. 

 

b - Ações para melhoria de desempenho 

 
Para 2020, os desafios são oferecer um ambiente e equipes com maior sinergia, otimizar GAP´s 

e, aperfeiçoar a gestão de lideranças desta forma o SESCOOP/SP passará a oferecer resultados 

mais assertivos em menor tempo e com maior qualidade técnica.  
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3.2.4 - Objetivo estratégico 10: Aprimorar e intensificar o relacionamento com as 

cooperativas 

Descrição geral  

Estimular o contato permanente com as cooperativas, tanto para disseminar as conquistas e pleitos a favor da categoria, 

quanto para entender suas demandas e necessidades. 

Responsável 

Michael Cristiano da Silva – Coordenador de infraestrutura 

 

Análise 

 

a- Descrição sucinta das atividades empreendidas no exercício e balanço das atividades, 

enfatizando os principais avanços obtidos no exercício de 2019 em relação ao exercício de 

2018. 
 

No atendimento ao Objetivo Estratégico 10, o Departamento de Infraestrutura e TI continua 

envidando esforços para o lançamento do novo portal do Cooperativismo Paulista tendo como 

meta sua implantação em abril 2020, permitindo integrar todos os serviços atuais em único 

ambiente. 

 
b - Análise dos principais indicadores e macroprocessos em relação aos resultados obtidos. 

 
Também estão sendo aprimoradas funções e relatórios do sistema de CRM, permitindo 

personalizar e otimizar o atendimento às cooperativas. A partir disto ter subsídios para sugestão 

de melhorias, tomadas de decisão e entendimento do cenário atual da cooperativa no mercado. 

 

Gráfico 08 Indicador de resultado do objetivo estratégico 10 

 

 
 

  

1 1 

% Crecimento da Receita

Gráfico de indicadores de resultado

Previsto Realizado
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Quadro 08 – Resultados financeiros e físicos do objetivo 10 

 

Resultados 
Orçamentário (R$) Físico Unidade de 

medida 
Previsto Realizado Previsto Realizado 

Plano Diretor TI R$278.159,52 R$78.291,00 1 1 

% 

Crescimento 

da Receita 

 

 

Conclusão 

 
a- Avaliação do resultado 

 
iii. Panorama geral dos desafios esperados até 2020: 

Atualizar o parque tecnológico melhorando a integração entre sistemas, aumentando a 

performance e confiabilidade dos sistemas permitindo desenvolver entrega de resultados em 

alta performance, sendo que os desafios para o ano de 2020 incluem a implantação do novo 

Portal, a atualização do CPD e suas tecnologias. 

 

b - Ações para melhoria de desempenho: 

 
Desenvolver projetos alinhados ao PDTI e PDSI, amadurecendo os processos de controle e 

gestão, bem como atualizar o parque tecnológico usado pelo SESCOOP/SP conforme nova 

realidade do mercado melhorando o atendimento às atividades finalísticas do SESCOOP/SP.
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3.2.5 -  Objetivo estratégico 11: Garantir comunicação frequente e ágil com os 

seus públicos 

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 

Silvana de Souza Boava – Coordenadora de Marketing 

 
O SESCOOP/SP possui três projetos voltados ao objetivo estratégico de garantir comunicação 

frequente e ágil com os seus públicos: Identidade, com foco na produção de materiais 

institucionais diversos; Relacionamento com as cooperativas, direcionado à capacitação e 

relacionamento com os profissionais de comunicação e marketing do cooperativismo; e 

Divulgação, relativo à promoção do cooperativismo por meio de materiais multimídia. 

 

Em 2019, os esforços para o desenvolvimento dos projetos vinculados ao objetivo estratégico 

11 representaram uma execução orçamentária de 25,09% dos recursos previstos. A realização 

inferior ao planejado deve-se, principalmente, à revisão de investimentos em alguns projetos, 

além da execução parcial em outros casos, com conclusão prevista para 2020. 

 

O projeto Identidade, importante por fornecer materiais de apoio para a realização de diversas 

ações educativas e sociais do SESCOOP/SP, teve realização orçamentária abaixo da 

expectativa em 2019 pela combinação de alguns fatores. Vale destacar que alguns materiais 

institucionais já existiam em estoque e, diante da determinação da diretoria de esgotar todos os 

itens já produzidos, houve menos pedidos aos fornecedores. Além disso, os pedidos de cartões 

de visita e folders diversos foram reduzidos, pois houve um esforço para substituí-los por 

material digital. A decisão proporcionou uma economia de recursos e, também, uma 

distribuição mais ampla dos materiais, uma vez que esses arquivos podem ser enviados por e-

mail e disponibilizados em outros meios digitais. Outro fator influenciou a baixa realização 

orçamentária do projeto Identidade: os contratos das licitações de serviços gráficos, material 

institucional e confecção de uniformes foram assinados todos no 2º semestre 2019. Muito 

pedidos relativos a esses contratos serão feitos ao longo do primeiro semestre de 2020.  

No projeto Divulgação foi prevista a produção de programas de entrevistas e vídeo aulas sobre 

o cooperativismo. Os conteúdos foram pensados para atender a necessidade de disseminar 

conhecimentos sobre o cooperativismo e temas específicos, como: assembleias, contabilidade 

cooperativista, estatuto social, procedimentos para arquivar documentos na Junta Comercial do 

Estado de São Paulo (Jucesp) e funcionamento dos órgãos de administração e fiscalização das 

cooperativas. Dos 8 programas de entrevistas planejados, 6 foram realizados no ano de 2019, 

deixando previstos para 2020 a gravação de outros 2 programas. O fator preponderante para a 

não conclusão do projeto foi a dificuldade de agenda dos entrevistados. Em relação às 

videoaulas, 50% do conteúdo foi gravado e editado em 2019. 
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Havia também a proposta de desenvolver uma plataforma para a gestão de mensagens e do 

relacionamento com cooperativas por meio do aplicativo de mensagens instantâneas WhatsApp. 

Durante o exercício de 2019 foi realizada uma pesquisa de mercado para avaliar ferramentas 

disponíveis. Paralelamente à escolha de um software, deve ser estabelecida uma metodologia 

de trabalho com as políticas de atualização de mailing, entre outros detalhes, que vão orientar 

o atendimento às cooperativas. A efetiva implantação da metodologia deve ocorrer em 2020. 

Outro ponto previsto no Projeto Divulgação foi a contratação de 12 inserções publicitárias na 

revista Agroanalisys, que é especializada no mercado agropecuário. Porém, como o contrato 

foi assinado apenas no final do ano de 2019, a execução deve ocorrer em 2020. 

No Projeto de Relacionamento, em 2019 ressaltamos os Workshops Regionais de 

Comunicadores do Cooperativismo, realizados nas cidades de São Paulo, Ribeirão Preto, 

Marília e Campinas, que ofereceram conhecimentos e ferramentas de trabalho para aprimorar 

a gestão da comunicação nas cooperativas. As atividades, que reuniram 80 profissionais de 49 

cooperativas, tiveram o planejamento estratégico de cada cooperativa como ponto de partida, 

estimulando uma maior conexão entre objetivos de comunicação e objetivos estratégicos dos 

negócios. O trabalho foi complementado com uma grade de cursos específicos para o público-

alvo do projeto, sob a coordenação da área de Formação Profissional 
 
 

Quadro 09 – Resultados financeiros e físicos do objetivo 11 

 

 

Resultados 
Orçamentário Físico  Unidade de 

medida 
Previsto Realizado Previsto Realizado 

Projeto Identidade 177.574,32 11.060,71 

0,57% 0,17¨% % Alocado na 

comunicação 

Projeto Divulgação 67.500,00 29.959,48 

Relacionamento com 

cooperativas 
83.942,80 41.572,34 

TOTAL 329.017,12 82.592,53 0,57% 0,17¨% 
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3.2.7 – Iniciativas de Apoio à Gestão 

Descrição geral  

Tratam-se de atividades que dão apoio aos processos finalísticos ou essenciais. São focalizados na organização e não no 

público alvo, e têm como responsabilidade viabilizar a estrutura necessária para que os processos essenciais, de negócio ou 

primários funcionem. 

Responsável 

Flávio Bersani – Superintendente Técnico 

 

ii. Análise 

Com o intuito de apresentar as principais despesas ocorridas no exercício, e seus respectivos 

resultados, este item responderá sobre os gastos direcionados aos processos de apoio e 

manutenção do Sescoop Estadual SP. No gráfico abaixo, a unidade de medida foi serviço 

mantido. 

Gráfico 10 Indicador de iniciativas de apoio. 

 

 

 

Quadro 10 – Resultados financeiros e físicos das iniciativas de apoio 
 

 

Resultados 
Orçamentário Físico Unidade 

de 

medida Previsto Realizado Previsto Realizado 

Manut. do Funcionamento - 

ADM.FINANCEIRO 
R$4.013.470,48 R$3.715.882,33 1 1 

Serviço 

Mantido 

Manut. do Funcionamento - 

AUDITORIA 
R$865.457,18 R$780.694,02 1 1 

Manut. do Funcionamento - 

CODEL 
R$149.740,92 R$149.504,56 1 1 

Manut. do Funcionamento - 

COFIS 
R$61.999,12 R$62.627,76 1 1 

Manut. do Funcionamento - 

INFORMÁTICA 
R$1.420.380,25 R$1.172.747,05 1 1 

Manut. do Funcionamento - 

JURÍDICO 
R$922.645,18 R$823.233,61 1 1 

11 11 

Gráfico de indicadores de resultado

Previsto Realizado
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Manut. do Funcionamento - 

PRESIDÊNCIA 
R$36.206,44 R$20.175,02 1 1 

Manut. do Funcionamento - RH R$1.173.815,41 R$921.347,26 1 1 

Manut. do Funcionamento - 

SUPERINTENDÊNCIA 
R$3.868.471,07 R$3.600.675,40 1 1 

Manut. do Funcionamento - 

COMUNICAÇÃO 
R$3.279.200,57 R$3.072.904,61 1 1 

Reforma do Edifício R$1.639.737,87 R$1.160.381,64 1 1 

TOTAL 
 

R$17.431.124,49 

 

R$15.480.173,26 
11 11 

Fonte: Planejamento e orçamento – Anexo II - Sistema TOTVS 

 

São demonstrados nesses centros de custos as despesas com folha de pagamento e encargos, 

assim como as despesas administrativas e de infraestrutura para manutenção das respectivas 

áreas. Percebe-se que o percentual de realização para este grupo de centros apresentou a 

realização de apenas 88,81%, portanto cumpriu satisfatoriamente seu planejamento anual. 
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3.3 - Estágio de implementação do planejamento estratégico 

 

A cada exercício, a unidade efetua sua reflexão estratégica considerando o cenário de atuação 

(ambiente externo e interno) para nortear a elaboração do plano de trabalho. O trabalho é 

executado por meio de reuniões e oficinas com os públicos de interesse, sendo avaliados o 

desempenho do exercício anterior e o cenário do próximo ano, utilizando-se a matriz SWOT 

para avaliação das forças e fraquezas do ambiente interno e as ameaças e oportunidades do 

ambiente externo estadual, visando subsidiar a proposição das iniciativas necessárias ao alcance 

dos desafios e objetivos estratégicos prioritários da unidade. 

 

3.3.1 - Estágio de desenvolvimento 
 

Considerando o ano de 2019, o Plano Estratégico do Sistema SESCOOP esteve em fase de 

implementação. A partir dele foram definidos alguns direcionadores, com indicadores e metas 

que serão acompanhadas ao longo de 2020. Paralela a isso, foi aprovada a atualização da 

estratégia, com a revisão dos objetivos estratégicos, cuja vigência se dará a partir de 2021. Em 

2020 foi iniciado o desdobramento da estratégia atualizada para que esteja refletida no plano de 

trabalho de 2021.    
 

 

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

estratégicos 
 

A formulação dos objetivos estratégicos acompanha o processo de formulação do Plano 

Estratégico. Neste processo, metodologicamente adota-se, minimamente, a análise do ambiente 

interno e externo, o levantamento das necessidades e expectativas das partes interessadas e a 

avaliação dos resultados da estratégia vigente. Estes insumos viabilizam a realização das 

discussões junto às unidades do SESCOOP para a definição dos objetivos estratégicos. 

Em 2019 foi realizado um processo de atualização simplificada dos objetivos estratégicos e 

linhas de ação que contemplou discussões na Unidade Nacional e oficina com a participação de 

representantes das Unidades Estaduais. A atualização do Plano terá vigência a partir de 2021. 

 

3.3.3 - Indicadores de desempenho relacionados à gestão estratégica 
 

No que diz respeito aos indicadores para avaliar o desempenho da estratégia do Sistema 

SESCOOP, durante o ano de 2019 foram realizadas pela Unidade Nacional e Estaduais o 

alinhamento de conceitos e a identificação de fragilidades relacionadas à consistência dos dados 

apresentados nos indicadores. Em apoio a esse processo, foram divulgados dois cadernos para 

todas as unidades: (i) Fundamentos e etapas para a implantação de indicadores de desempenho; 

(ii) Diagnóstico sobre a utilização dos indicadores nos estados. Além disso, foi elaborada uma 

cartilha resumo dos indicadores, a qual foi entregue durante um evento de capacitação interna 

(Capacitacoop). Nesse evento, houve um dia de capacitação para todos os técnicos presentes 
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do Sistema Sescoop referente à implantação dos indicadores, fontes, fragilidades, conceitos e 

procedimentos a serem adotados. 

Posteriormente, foram definidos alguns direcionadores, e respectivos indicadores que serão 

monitorados ao logo de 2020. 

 
Em relação ao desempenho orçamentário do exercício de 2019, 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 2017 2018 2019  

Valor Realizado no ano (R$) 52.252.366,13 52.957.149,08 55.615.592,74 

Valor Realizado no ano anterior (R$) 50.523.204,87 52.252.366,13 52.957.149,08 

Índice de Crescimento da Receita (%) 3,42 1,35 5,02 

Fonte: Orçamento Sistema TOTVS 

 

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 2017 2018 2019 

Total Realizado (R$) 54.525.766,77 48.697.848,87 49.201.586,12 

 

Total Previsto (R$) 79.596.187,37 81.747.941,39 57.294.532,16 

Índice de Realização do Orçamento (%) 68,50% 59,57% 85,87% 

Fonte: Orçamento Sistema TOTVS 

 

 

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 2017 2018 2019 

Total das Despesas com Pessoal (R$) 23.101.958,94 20.623.055,14  19.268.497,37 

Orçamento Total Realizado (R$) 54.525.766,77 48.697.848,87 49.201.586,12 

 

Participação da folha de pagamento (%) 42,36% 42,35% 39,16% 

Fonte: Orçamento Sistema TOTVS 
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Nome: Participação das despesas de pessoal alocados na área finalística no total das despesas totais de pessoal 

Descritivo: Despesas de pessoal executadas da área finalística / total das despesas de pessoal 

Fórmula: (Despesas de pessoal executadas da área finalística / total das despesas de pessoal) X 100 

Elemento 2017 2018 2019 

Despesas de Pessoal da área finalística (R$) 10.711.303,08 9.392.553,86  8.442.899,33 

Total das despesas de pessoal (R$) 23.101.958,94 20.623.055,14  19.268.497,37 

Participação da folha da área finalística (%) 46,37% 45,54% 43,82 

Fonte: Orçamento Sistema TOTVS 

 

Nome: Participação das despesas de pessoal alocados na área meio no total das despesas totais de pessoal 

Descritivo: Despesas de pessoal executadas da área meio / total das despesas de pessoal 

Fórmula: (Despesas de pessoal executadas da área meio / total das despesas de pessoal) X 100 

Elemento 2017 2018 2019 

Despesas de Pessoal da área meio (R$) 12.390.655,86 11.230.501,28  10.825.598,04 

Total das despesas de pessoal (R$) 23.101.958,94 20.623.055,14 19.268.497,37 

Participação da folha da área meio (%) 53,63 54,46 56,18 

Fonte: Orçamento Sistema TOTVS 

 

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 2017 2018 2019 

Orçamento realizado da área meio (R$) 6.306.755,53 3.422.600,43 5.239.404,63 

Orçamento previsto da área meio (R$) 8.151.286,05 30.016.573,89 7.913.195,30 

Índice de Execução Orçamentária da Área 

Meio (%) 

77,37 11,40% 66,21% 

Fonte: Orçamento Sistema TOTVS 

 

Em 2019,  o valor referente a reforma esta consolidado apenas na área meio e provisionado de 

forma proporcional ao cronograma da obra. 
 

 

 

Nome: Índice de realização do orçamento da área finalística 

Descritivo: Refere-se ao valor da execução orçamentária da área finalística, exceto pessoal 
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Fórmula: (Valor do orçamento realizado pela área finalística, exceto pessoal e encargos/ Valor do orçamento previsto 

da área finalística) x 100 

Elemento 2017 2018 2019 

Orçamento realizado da área finalística (R$) 24.312.464,63 24.652.193,30 24.693.684,12 

Orçamento previsto da área finalística (R$) 32.322.084,76 30.550.075,93 29.580.456,86 

Índice de Execução Orçamentária da Área Finalística 

(%) 

75,22% 80,69% 83,48% 

Fonte: Orçamento Sistema TOTVS 

 

Nome: Participação dos recursos do Fundo Solidário de Desenvolvimento Cooperativo (Fundecoop) no Orçamento 

total da unidade 

Descritivo: Participação dos valores do Fundecoop recebidos pela Unidade, em relação ao orçamento total da 

Unidade 

Formula: Valor total recebidos FDC/ Valor total do Orçamento (R$) x 100 

Elemento 2017 2018 2019 

Valor Fundecoop recebido pela Unidade (R$) 0,00 0,00 0,00 

Valor total do Orçamento Realizado (R$) 54.525.766,77 48.697.848,87 49.201.586,12 

Participação dos recursos totais do Fundecoop 

no orçamento total da unidade (%) 

0,00 0,00 0,00 

Fonte: Orçamento Sistema TOTVS 

 

Nome: Participação do Saldo de Exercícios Anteriores no Orçamento Realizado 

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 2017 2018 2019 

Saldo de Exercícios Anteriores (R$) 28.000.000,00  26.761.122,18  2.842.376,14 

Valor do Orçamento Realizado (R$) 54.525.766,77 48.697.848,87 49.201.586,12 

Participação do Saldo de Exercícios Anteriores 

no Orçamento da Unidade (%) 

51,35 54,95% 5,78% 

Fonte: Orçamento Sistema TOTVS 

 

 

No ano de 2019 para compor a previsão de receitas orçamentarias, informamos o valor de R$ 

2.842.376,14, porém não foi necessário a utilização do valor total do saldo de exercício anterior. 
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3.3.4 - Revisões ocorridas no planejamento estratégico, sua descrição e 

periodicidade 
 

Atualmente não há um processo periódico de revisões do Plano Estratégico Institucional. A 

prática adotada é que a cada encerramento de ciclo, haja uma nova formulação do Plano 

Estratégico. Impulsionada pela necessidade de dar maior clareza e foco aos objetivos 

estratégicos e considerar as diretrizes estratégicas que saíram do 14º Congresso Brasileiro do 

Cooperativismo, em 2019 foi realizada, excepcionalmente, uma atualização simplificada dos 

objetivos estratégicos, que valerá para o horizonte 2021-2023. 

Cabe ressaltar que está prevista também para 2020 a estruturação de um processo de gestão da 

estratégia que deve contemplar as orientações para a realização das revisões do Plano 

Estratégico, de maneira a favorecer a antecipação e a correção de rumos frente ao dinamismo 

do ambiente externo. 

 

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, 

envolvidos nos processos de planejamento, projetos e orçamento, com a aplicação teórica e 

prática dos conceitos. 

Em 2019 o SESCOOP/SP adotou como metodologia, a realização de reuniões periódicas com 

uma gestão mais participativa envolvendo o Presidente do Conselho Administrativo, Diretoria 

Executiva, Assessores e Gerentes, nestas reuniões ocorrem planejamento das ações em nível 

estratégico, de forma que possibilite mais participações dos representantes da entidade. 

Vale salientar que o plano anual de trabalho e sua reformulação são aprovados em reuniões 

ordinárias do Conselho Estadual e enviados para Unidade Nacional para consolidação. 

 
 

3.3.6 - Alinhamento das unidades ao planejamento estratégico 
 

O Plano Estratégico do SESCOOP/SP 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 exige o entendimento da estratégia institucional, a 

análise dos fatores internos e externos que impactam nossa realidade no estado, a priorização e 

seleção dos objetivos estratégicos a serem trabalhados no exercício, a formulação dos projetos 

e a proposição das atividades que contribuirão para o alcance dos resultados esperados pelo 

Sescoop. 
. 

 

3.3.7 - Principais dificuldades e mudanças previstas 
 
No que tange à gestão da estratégia do sistema SESCOOP, destacam-se os seguintes desafios:  
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i) Estruturar um processo de gestão da estratégia que oriente as Unidades Nacional e Estaduais 

a realizarem a formulação, implementação, avaliação e revisão do Plano Estratégico em âmbito 

nacional.  

ii) Estabelecer uma cultura de monitoramento de resultados que permita a antecipação e 

correção de rumos para potencializar os resultados do Sistema.  

iii) Padronizar conceitos e classificações para garantir a consistência dos dados consolidados 

dos indicadores de desempenho da Estratégia.  

Alem dos pontos citados acima, a diferença no grau de maturidade das cooperativas e de seus 

gestores, é uma das dificuldades encontradas, mas, aos poucos estamos conseguindo a 

efetivação do plano de trabalho, e proporcionando o desenvolvimento do cooperativismo 

paulista
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4 - Governança 

4.1 - Descrição das estruturas de governança 

 
O SESCOOP/SP vem aprimorando seu processo de governança institucional, tendo 

consolidado em 2019, sua nova estrutura de governança, onde o Presidente do Conselho 

Administrativo integra apenas o órgão deliberativo e estratégico da Entidade, portanto, o 

Conselho Administrativo, e não mais atuando junto da Diretoria Executiva. Esta por sua vez, é 

exercida exclusivamente por Superintendentes, que não integram a composição dos respectivos 

Conselhos.   

Outro ponto importante nesse processo de revisão e reestruturação de atribuições e 

atuação, é a consolidação do processo de fiscalização do Conselho Fiscal, que passou a definir 

em um Plano de Trabalho anual, as atividades de acompanhamento e fiscalização nas ações da 

entidade. Portanto, apresentando um trabalho mais estruturado.  

É válido mencionar, que além da atuação dos Conselhos e da Diretoria Executiva, o 

SESCOOP/SP adotou como metodologia de trabalho, a realização de reuniões periódicas com 

uma gestão mais participativa. As reuniões com os líderes da casa, ocorrem em nível 

estratégico, com a participação do Presidente do Conselho Administrativo, Diretoria Executiva, 

Assessores e Gerentes, é onde ocorre a discussão e planejamento das ações em nível estratégico; 

e em nível operacional, com a participação dos líderes, no caso, Superintendentes, Gerentes e 

Coordenadores, sendo comunicadas as deliberações do Conselho Administrativo e diretrizes da 

Diretoria Executiva, para planejamento e definição da execução operacional das atividades.   

Essa nova metodologia de trabalho vem apresentando bons resultados, pois o 

compartilhamento de informações, permite a discussão de ideias e a definição de cronogramas 

e planos de trabalhos de forma mais assertiva, considerando a participação de todos, e portanto, 

resultando em análises com maior riqueza de detalhes e contemplando uma visão sistêmica para 

todas as ações e processos. 

Além dessa estrutura de governança e metodologia de reuniões adotadas, para o 

desenvolvimento de planejamento estratégico e operacional, o SESCOOP/SP ainda possui 

alguns colegiados que auxiliam os órgãos internos na estrutura de governança, o que permite 

um nível de discussão e planejamento mais específico e técnico.  

Assim, apresentamos a seguir a estrutura de governança do SESCOOP/SP:   

• Conselho Administrativo – órgão deliberativo máximo do SESCOOP/SP,  constituído 

por cinco representantes efetivos e igual número de suplentes, de acordo com as 

diretrizes do Regimento Interno do SESCOOP/SP, tendo como função principal a 

deliberação de ações e processos do SESCOOP/SP diretamente relacionados à 

estratégia do negócio, que tem a missão de exercer a direção superior e a normatização 

das atividades do SESCOOP/SP, notadamente no que se refere ao planejamento, ao 

estabelecimento de diretrizes, à organização, à coordenação, ao controle e à avaliação; 

• Conselho Fiscal – órgão de deliberação coletiva de fiscalização orçamentária e 

financeira, composto por três representantes efetivos e igual número de suplentes, de 

acordo com as diretrizes do Regimento Interno do SESCOOP/SP e o Regimento Interno 

do próprio conselho, com a missão de acompanhar e fiscalizar a execução orçamentária 

da Unidade Nacional do SESCOOP; 
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• Diretoria Executiva – é o órgão de natureza executiva da administração do 

SESCOOP/SP, que atua consoante diretrizes estabelecidas pelo Conselho 

Administrativo, sendo responsável pela gestão administrativa, financeira e técnica do 

SESCOOP/SP. 

Em apoio à estrutura interna de governança tem-se: 

• Assessoria de Comunicação – trabalha para estabelecer ligação entre a entidade, o 

público atendido, órgãos e outras entidades de interesse, administrando a informação, 

com vistas a fortalecer a instituição e consolidar sua importância no Estado de São 

Paulo, assim como potencializar a divulgação do Cooperativismo; 

• Assessoria de Relações Institucionais – trabalha para planejar e articular ações de 

disseminação e defesa do cooperativismo visando transformar o mesmo em um eixo 

reconhecido e entendido pela sociedade, dentro das diretrizes do planejamento 

SESCOOP/SP e Nacional; 

• Departamento de Auditoria Interna – trabalha para promover e comprovar a 

legalidade e legitimidade dos atos e dos fatos na administração dos recursos 

disponibilizados, avaliando e orientando processos, instrumentos de controle interno e 

resultados alcançados, a fim de mitigar risco e agregar valor à gestão da entidade. A 

Auditoria Interna desenvolve suas atividades conforme planejamento anual, 

assessorando a gestão e atuando de forma estratégica junto aos Conselhos 

Administrativo e Fiscal e da Diretoria Executiva; 

• Comissão Permanente de Ética e Conduta – colegiado composto por três membros, 

com a finalidade de analisar os casos que não estejam em concordância com o Código 

de Ética Profissional do SESCOOP/SP e de decidir sobre a penalidade a ser aplicada. 

• Comitê Gestão da Segurança de Informação – colegiado composto por cinco 

membros efetivos, responsável pela análise e tratamento dos incidentes de segurança e 

não conformidades à Política de Segurança da Informação, proposição de sanções 

administrativas e/ou contratuais, orientação quanto a proposta orçamentária para o 

Plano Diretor de Segurança da Informação e Plano de Continuidade do Negócio e 

elaboração de novos regulamentos sobre segurança da informação.    

 

Para elucidar, de forma simplificada, o sistema de governança ao qual o SESCOOP/SP está 

inserido, apresenta-se a figura a seguir: 

 

Figura 02: Estrutura de Governança do SESCOOP/SP 
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Fonte: Audit 2019 

 

 

 

4.2 - Gestão de riscos e controles internos 

As entidades devem observar cinco componentes para o desenvolvimento de uma boa 

governança, são eles:  

I - ambiente de controle - conjunto de normas, processos e estrutura que fornece a base 

para a condução do controle interno no órgão ou entidade;  

II - avaliação de riscos - processo dinâmico e interativo que visa a identificar, a avaliar 

e a mensurar os riscos relevantes que possam comprometer a integridade do órgão ou entidade 

e o alcance das metas e dos objetivos organizacionais;  

III - atividades de controle - conjunto de ações estabelecidas por meio de políticas e 

procedimentos que auxiliam o órgão ou entidade a mitigar os riscos que possam comprometer 

o alcance dos objetivos traçados;  
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IV - informação - processo de validação da consistência, documentação e guarda dos 

registros gerados a partir das atividades de controle interno necessárias para que o órgão ou 

entidade alcance seus objetivos;  

V - comunicação - processo contínuo de compartilhamento e obtenção de informações 

que possibilita a compreensão do órgão ou entidade sobre as responsabilidades de controle 

interno e sua importância; e  

VI - atividades de monitoramento - conjunto de ações destinadas a acompanhar e avaliar 

a eficácia dos controles internos.  

Desta forma, o SESCOOP/SP vem desenvolvendo o aprimoramento de seu processo de 

governança, executando suas ações sob as diretrizes de seu planejamento estratégico, que 

apresenta linhas de atuação e definição de projetos e metas a serem cumpridos; implementou 

políticas internas, tais como: plano de cargos, carreiras e salários, código de ética profissional, 

e política de segurança da informação, e vem atualizando todos os normativos de processos 

operacionais, sendo fortemente discutido entre o grupo de líderes e técnicos envolvidos, 

portanto, tendo a preocupação em manter sua estrutura de controle interno bem amparada.  

 

4.2.1 - Avaliação da qualidade e da suficiência dos controles internos 

 

 Considerando a atuação dos órgãos internos do SESCOOP/SP, nos processos de 

governança, já apresentados, entende-se que a entidade vem apresentando resultados 

satisfatórios quanto a qualidade e suficiência dos controles internos, pois estamos buscando 

melhorias de mercado e atualização de ferramentas de trabalho, que possibilitem o 

desenvolvimento de nossas ações com maior assertividade e produtividade.  

 E conforme mencionado, a atuação entre os líderes e gestores da casa tem ocorrido de 

forma mais participativa, portanto, apresentando maior objetividade e agilidade no 

planejamento e desenvolvimento das atividades e ações do SESCOOP/SP. 

   

4.2.2 - Avaliação dos controles internos pelo chefe da Auditoria Interna 

 

A Auditoria Interna concluiu que o SESCOOP/SP em 2019 apresentou resultados 

satisfatórios com relação ao controle interno, pois vem aprimorando continuamente seus 

processos, e mantem diversas ferramentas que dão amparo ao processo de controle interno, tais 

como: normas e procedimentos para os principais processos operacionais, segregação de 

alçadas, sistemas informatizados e capacitação de seu corpo técnico. Desta forma, considerando 

as atividades realizadas pela Auditoria Interna, constatamos que o conjunto dessas medidas 

apresentaram um nível aceitável de controle interno, e, portanto, sendo identificadas os 

componentes contemplados para o bom desenvolvimento da governança. 
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5 - Relacionamento com a sociedade 

5.1 - Canais de acesso do cidadão 

A unidade estadual conta com site, e-mail, telefones, atendimento presencial e eletrônico por 

meio de redes sociais como Facebook, Youtube e Twitter. 

 

Os canais de comunicação são: 

 

• Telefone: (11) 3146-6200 

 

• Redes Sociais 

Facebook: www.facebook.com/sistemaocesp 

Youtube: www.youtube.com/sistemaocesp 

Twitter: www.twitter.com/sistemaocesp 

 

• Site: http://www.sescoopsp.org.br 

 

• Atendimento Presencial: Rua Treze de Maio, 1376 – Bela Vista – São Paulo/SP. 

 

5.1.1 - Ouvidoria: estrutura e resultados 

 
A unidade estadual conta com uma central de relacionamento na qual as cooperativas e os 

cidadãos podem ter contato pelo telefone (11) 3146-6200 e pelo e-mail 

relacionamento@sescoopsp.coop.br 

Todas as sugestões, reclamações e dúvidas recebidas por estes canais são encaminhadas aos 

responsáveis e respondidas em até 2 dias úteis. 

 

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

Não há conteúdo a declarar 

5.2 - Mecanismos de transparência sobre a atuação da unidade 

As informações relevantes à sociedade a respeito da atuação do SESCOOP/SP estão disponíveis 

no site da instituição https://www.sescoopsp.org.br na página ‘Institucional’, Transparência 

Pública. 

 

5.3 - Avaliação dos produtos e serviços pelos cidadãos-usuários 

Não há conteúdo a declarar 

 

5.3.1- Satisfação dos cidadãos - usuários ou clientes 

Não há conteúdo a declarar 

 

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

Não há conteúdo a declarar. 
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6 - Desempenho financeiro e informações contábeis 

6.1 - Desempenho financeiro do exercício 

 
Gráfico 11 – Principais Receitas 
 

 
 
 

Principais receitas (em milhares de reais) 2018 2019 2020 

CONTRIBUIÇÃO SESCOOP 
     

50.003.078,46  

     

52.920.480,82  

     

52.343.604,00  

JUROS DE TITULOS DE RENDA 
       

2.243.834,50  

       

2.343.731,38  

       

2.520.000,00  

OUTRAS RECEITAS CORRENTES 
                         

710.236,12  

          

351.380,54  

          

230.400,00  

SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 
                         

-    

                         

-    

     

27.798.969,00  

Total   52.957.149,08    55.615.592,74    82.892.973,00  

Fonte: Modulo Orçamento 

 

A Principal fonte de recursos do SESCOOP/SP 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/SP nos últimos três exercícios, apresentando a despesa executada 

nos exercícios de 2018 e 2019 e a receita prevista no exercício de 2020.  

 

 

 

 

Gráfico 12 – Principais Despesas 
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55 

RELATÓRIO DE GESTÃO 2019 

 
 

 
Principais despesas (em milhares de reais) 2018 2019 2020 

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 11.562.029,23 10.859.959,78 12.374.622,78 

OBRIGAÇÕES PATRONAIS 4.172.862,02 3.715.681,11 4.082.801,30 

OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS 42.364,46 23.089,22 0,00 

INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS 918.824,35 978.673,38 0,00 
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Principais Despesas 2019

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS

INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS

DIÁRIAS

MATERIAL DE CONSUMO

MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO
GRATUITA
PASSAGENS E DESPESAS COM
LOCOMOÇÃO
SERVIÇOS DE CONSULTORIA

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E
CONTRIBUTIVAS
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

EQUIPAMENTOS E MATERIAL
PERMANENTE
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES

CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES
PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,
CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTROS
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS

AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
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DIÁRIAS 1.247.863,59 2.097.445,59 3.689.247,00 

MATERIAL DE CONSUMO 751.214,00 745.526,71 2.405.246,50 

MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 394.879,58 164.808,28 238.416,50 

PASSAGENS E DESPESAS COM 

LOCOMOÇÃO 

1.094.756,42 1.200.392,25 2.960.850,00 

SERVIÇOS DE CONSULTORIA 126.444,05 332.911,74 934.000,00 

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF 90.855,62 189.468,98 311.610,00 

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 21.861.904,70 23.155.185,99 34.103.212,50 

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E 

CONTRIBUTIVAS 

90.036,60 118.202,01 11.500,00 

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 50.859,17 40.287,97 242.900,00 

EQUIPAMENTOS E MATERIAL 

PERMANENTE 

186.302,77 374.972,95 1.700.000,00 

AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 416.327,23 335.404,61 519.215,40 

CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES 

PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 

1.758.350,00 58.049,94 0,00 

PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, 

CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTROS 

5.000,00 0,00  160.000,00 

OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 3.926.975,08 3.691.093,88 4.714.078,02 

AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0,00                         

-    

1.120.431,73 14.445.273,00 

TOTAL 48.697.848,87   49.201.586,12    82.892.973,00  

Fonte: Módulo orçamentário – TOTVS  
 
 

6.2 - Principais contratos firmados 

 
Apresentamos a seguir as dez maiores contratações realizadas pelo SESCOOP/SP no 

exercício de 2019, considerando os instrumentos jurídicos formalizados no exercício e seu valor 

pactuado: 

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

Contrato/ 

ano 

Objeto Favorecido CNPJ/ CPF Mod. 

Licitação 

Data da 

contrataç

ão 

Sit. Nat. Elem. despesa Valor total 

(R$) 

CTO 

068/2019 

Execução de 

Obra na Sede 

SESCOOP/SP 

Cittá – 

Construtora e 

Urbanizadora 

EIRELI - EPP 

02.016.258/0001-01 Concorrência 08/08/19 A O 4.4.90.61.00                 

Aquisição de 

Imóveis 

R$ 

8.151.758,50 

CTO 

023/2019 

Prestação de 

serviços de 

organização de 

eventos 

Ângela Beatriz 

da Costa 

Salomão EIRELI 

EPP 

04.483.570/0001-30 Pregão 

eletrônico 
09/04/19 A O 3.3.90.14.00             

Diárias 

R$ 

2.224.218,00 

CTO 

021/2019 

Prestação de 

serviços 

logísticos para 

viagens 

internacionais 

Viagem para 

Você Agência de 

Turismo EIRELI 

16.758.226/0001-96 Pregão 

eletrônico 
05/04/19 A O 3.3.90.14.00               

Diárias 

R$ 

1.657.999,99 
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ATA 

013/2019 

Prestação de 

serviços de buffet 

Amadolce Festas 

e Eventos LTDA 

ME 

05.388.227/0001-70 Pregão 

eletrônico 
18/09/19 A O 3.3.90.30.00 

Material de 

Consumo 

R$ 994.999,60 

CTO 

064/2019 

 

Prestação de 

serviços de 

elaboração, 

acompanhamento 

e gerenciamento 

Encontro de 

Dirigentes  

Wex Business 

Turismo e 

Eventos EIRELI 

21.820.474/0001-50 Inexigibilidade 07/08/19 E O 3.3.90.39.00            

Outros 

Serviços de 

terceiros 

R$ 420.000,00 

CTO 

028/2019 

Prestação de 

serviço de 

apresentações 

musicais 

Branco Eventos 

EIRELI - ME 
29.623.065/0001-75 Inexigibilidade 16/04/19 E O 3.3.90.39.00            

Outros 

Serviços de 

terceiros 

R$ 450.000,00 

CTO 

026/2019 

Prestação de 

serviços stand 

feira Agrishow 

T + 2 

Comunicação 

Visual EIRELI 

ME 

11.460.596/0001-29 Pregão 

eletrônico 
12/04/19 E O 3.3.90.30.00             

Material de 

Consumo  

3.3.90.39.00 

Outros 
Serviços de 

Terceiros 

R$ 354.000,00 

CTO 

088/2019 

Terceirização de 

serviços de 

manutenção 

predial 

Provac 

Terceirização de 

Mão-de-Obra 

50.400.407/0001-84 Pregão 

eletrônico 
18/10/19 A O 3.3.90.39.00 

Outros 

Serviços de 

Terceiros 

R$ 313.280,00 

CTO 

038/2019 

 

Prestação de 

serviços 
aplicações 

Microsoft CRM - 

Dinamics 365 

L3 Consultoria 

em Sistemas e 

Processos LTDA 

08.573.671/0001-53 

 

Pregão 

Eletrônico 

17/05/19 A O 3.3.90.39.00 

Outros 

Serviços de 

Terceiros 

R$ 310.000,00 

CTO 

008/2019 

Prestação de 

serviço Projeto 

Cine em Cena no 
Ar, sessões de 

cinema 

Ibirajá Produções 

Artísticas LTDA.  

- EPP 

19.387.344/0001-23 Inexigibilidade 07/03/19 A O 3.3.90.39.00 

Outros 

Serviços de 

Terceiros 

R$ 285.000,00 

Total         R$ 

14.925.783,09 

Notas:  
Situação: (A) Ativo-Normal; (P) Ativo-Prorrogado; e (E) Encerrado.  
Natureza.: (O) Ordinária; (E) Emergencial 

 
E a seguir apresentamos a relação das dez contratações do SESCOOP/SP, que em 2019 

apresentaram os maiores montantes de pagamentos:  

 
 

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

Contrato/ 

Ano 

Objeto Favorecido CNPJ/ 

CPF 

Mod. 

Licitação 

Data da 

contratação 

Sit. Nat. Elementos 

Despesa 

Valor do 

pagamento 

total no 

exercício (R$) 

CTO 

039/2016 

Prestação de 

serviços de 

Plano de 

Saúde para os 

colaboradores 

SESCOOP/SP 

Unimed 

Seguros Saúde 

S/A 

04.487.255/0001-81 Pregão 

Presencial 

09/05/2016 

 

P O 3.1.90.08.00 

Outros 

Benefícios 

Assistenciais 

R$ 

1.788.500,22 

CTO 

021/2019 

Prestação de 

serviços 
logísticos para 

viagens 

internacionais 

Viagem para 

Você Agência 
de Turismo 

EIRELI 

16.758.226/0001-96 Pregão 

eletrônico 

05/04/2019 A O 3.3.90.14.00               

Diárias 

R$ 

1.516.352,19 

CTO 

115/2017 

Prestação de 

serviços de 

intermediação 
vale refeição 

Companhia 

Brasileira De 

Soluções E 

Serviços 

04.740.876/0001-25 Pregão 

eletrônico 
27/10/2017 P O 3.1.90.08.00 

Outros 

Benefícios 

Assistenciais 

R$ 

1.335.669,12 



 

 
 
 

58 

RELATÓRIO DE GESTÃO 2019 

para os 

colaboradores 

do 

SESCOOP/SP 

CTO 

068/2019 

Execução de 

Obra na Sede 

SESCOOP/SP 

Cittá – 

Construtora e 

Urbanizadora 

EIRELI - EPP 

02.016.258/0001-01 Concorrên

cia 
08/08/2019 A O 4.4.90.61.00                 

Aquisição de 

Imóveis 

R$ 

1.120.431,73 

CTO 

017/2013 

Referente a 

locação de 

espaço 

 

Organização 

Das Coop. Do 
Estado De São 

Paulo 

63.057.855/0001-79 Inexigibili

dade 
01/09/2013 P O 3.3.90.39.00                       

Outros 
Serviços de 

Terceiros 

R$ 

1.091.490,76 

CTO 

023/2019 

Prestação de 

serviços de 

organização de 

eventos 

Ângela Beatriz 

da Costa 

Salomão 

EIRELI EPP 

04.483.570/0001-30 Pregão 

eletrônico 
09/04/2019 A O 3.3.90.14.00             

Diárias 
R$ 807.132,00 

CTO 

109/2017 

Prestação de 

serviços de 
intermediação 

vale 

alimentação 

Green Card 

S.A. Refeições 
Comércio E 

Serviços 

92.559.830/0001-71 Pregão 

eletrônico 

24/10/2017 

 

P O 3.1.90.08.00 

Outros 

Benefícios 

Assistenciais 

R$ 741.071,53 

CTO 094/18 Serviços de 

logística para 

viagens 
nacionais e 

internacionais 

Tristar 

Viagens e 

Turismo 

LTDA EPP 

57.830.788/0001-80 Pregão 

eletrônico 
21/09/2018 E O 3.3.90.14.00                        

Diárias 
R$ 642.106,43 

CTO 

028/2019 

Prestação de 

serviço de 

apresentações 

musicais 

Branco 

Eventos – 

EIRELI – ME 

29.623.065/0001-75 Inexigibili

dade 
16/04/2019 E O 3.3.90.39.00            

Outros 

Serviços de 

terceiros 

R$ 450.000,00 

CTO 

064/2019 

 

Prestação de 

serviços de 

elaboração, 

acompanhame

nto e 

gerenciamento 

Encontro de 

Dirigentes 

Wex Business 

Turismo e 

Eventos 

EIRELI 

21.820.474/0001-50 Inexigibili

dade 
07/08/2019 E O 3.3.90.39.00            

Outros 

Serviços de 

terceiros 

R$ 420.000,00 

Total         R$ 

9.912.753,98 

Notas:  
Situação: (A) Ativo-Normal; (P) Ativo-Prorrogado; e (E) Encerrado.  
Natureza.: (O) Ordinária; (E) Emergencial 

 

6.3 - Transferências, convênios e congêneres 
 

O SESCOOP/SP realizou a transferência de recursos a terceiros por meio de instrumentos de 

convênios, patrocínios e termos de parceria. A seguir apresentamos um breve descritivo das 

modalidades de transferências a terceiros efetuadas no exercício de 2019: 

 

a) Convênios: realização de ações de capacitação específicas, solicitadas pelas 

Cooperativas e realizadas na modalidade In Company; 

b) Patrocínios: apoio para o desenvolvimento de eventos realizados pelas Cooperativas 

ou terceiros, aos quais a Cooperativa tem interesse no evento por questões técnicas;  

c) Termo de Parceria: custeio de 1/3 de bolsa de estudo em cursos de MBA ou Pós-

Graduação Latu Sensu. 

Os instrumentos demonstrados possuem regramentos específicos: Convênios e Patrocínios 

pelas Resoluções Nº. 373/2009 e 1.647/2017 do SESCOOP, e cursos de MBA e pós-graduação 

pelas Resoluções Nº 013, 015 e 027/2013 do SESCOOP/SP. 
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6.3.1 - Transferências para federações e confederações 
 

O SESCOOP/SP não tem nenhuma informação a declarar. 

 
 

6.3.2 - Outros convênios e congêneres 

 
Instrumento Objeto Convenente CNPJ/CPF Contrapartida 

(R$) 

Data da 

firmatura 

Sit Total 

(R$) 

Convênio 

001/2018 

Realização de 

Ações de 

Capacitação 

Unimed do Estado 

de São Paulo 

43.643.139/0001-66 0,00 10/07/2019 F 1.481.350,01 

 

Patrocínio 

005/18 

Apoio a evento da 

Cooperativa 

Cooperativa 

Central de Crédito 

do Estado de São 

Paulo 

63.917.579/0001-71 0,00 27/11/2018 F 30.000,00 

Patrocínio 

001/19 

Apoio a evento da 

Cooperativa 

Uniodonto 
Piracicaba – 

Cooperativa 

Odontológica  

52.204.526/0001-97 0,00 07/03/2019 F 15.000,00 

Patrocínio 

002/19 

Apoio a evento da 

Cooperativa 

Unimed do Brasil 

– Confederação 

Nacional das 
Cooperativas 

Médicas 

48.090.146/0001-00 0,00 29/03/2019 F 22.500,00 

Patrocínio 

003/19 

Apoio a evento da 

Cooperativa 

Unimed do Brasil 

– Confederação 

Nacional das 
Cooperativas 

Médicas 

48.090.146/0001-00 0,00 25/06/2019 F 50.000,00 

 

Patrocínio 

004/19 

Apoio a evento da 

Cooperativa 

Uniodonto do 

Brasil - Central 

Nacional das 
Cooperativas 

Odontológicas 

44.595.858/0001-11 0,00 03/07/2019 F 50.000,00 

Patrocínio 

005/19 

Apoio a evento da 

Cooperativa 

Unimed do Brasil 
- Confederação 

Nacional das 

Cooperativas 

Médicas 

48.090.146/0001-00 0,00 24/10/2019 F 40.000,00 

Termo de 
Parceria 

001/17 

Pagamento de 1/3 
de bolsa de 

estudo, para curso 

de MBA ou pós-

graduação. 

Fundação Getúlio 

Vargas 

33.641.663/0001-44 0,00 

 

18/07/2017 F 219.871,64 

Termo de 

Parceria 

002/17 

Pagamento de 1/3 

de bolsa de 
estudo, para curso 

de MBA ou pós-

graduação. 

Fundação Getúlio 

Vargas 

33.641.663/0001-44 0,00 19/10/2017 F 211.172,48 

Termo de 

Parceria 

001/18 

Pagamento de 1/3 

de bolsa de 
estudo, para curso 

de MBA ou pós-

graduação. 

Fundação Unimed 00.636.771/001-70 0,00 02/08/2018 A 80.845,40 

Termo de 

Parceria 

002/18 

Pagamento de 1/3 

de bolsa de 
estudo, para curso 

Fundação Unimed 00.636.771/001-70 0,00 27/08/2018 A 64.665,20 
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de MBA ou pós-

graduação. 

Termo de 

Parceria 

001/19 

Pagamento de 1/3 

de bolsa de 
estudo, para curso 

de MBA ou pós-

graduação. 

Fundação Unimed 00.636.771/001-70 0,00 04/06/2019 A 29.520,00 

Total       R$ 

2.294.924,73 

Observações: Situação: (A) Ativo – Normal; (B) Ativo – Prorrogado; e (F) Finalizado. 

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 e notas explicativas feitas de acordo com 

legislação específica 

 
Demonstração contábil/notas explicativas Endereço para acesso 

Demonstração Contábeis e Notas Explicativas  http://www.sescoopsp.org.br/default.php?p=http://www.sescoo
psp.org.br/default.php&p=texto.php&c=transparencia_sescoop 

  

 

http://www.sescoopsp.org.br/default.php?p=http://www.sescoopsp.org.br/default.php&p=texto.php&c=transparencia_sescoop
http://www.sescoopsp.org.br/default.php?p=http://www.sescoopsp.org.br/default.php&p=texto.php&c=transparencia_sescoop
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7 - Áreas especiais da gestão 

7.1 - Gestão de pessoas, terceirização e custos relacionados 

Entre os exercícios de 2017 a 2019, o SESCOOP/SP passou por reestruturação interna, 

que teve como principais objetivos reduzir orçamento destinado a folha de pagamentos; 

aumentar agilidade e sinergia interna, visando melhor atendimento às cooperativas; diminuir 

ruídos de comunicação; e, melhorar a gestão. 

O núcleo de Gestão de Pessoas, sob orientação da Diretoria e Presidente do Conselho, 

e parceria com outras lideranças do SESCOOP/SP, realizou a reestruturação que foi composta 

por: Reestruturação de lideranças; Reestruturação de equipe de técnicos; Reorganização do 

organograma interno; e, Implantação de melhorias no Plano de cargos, carreiras e salários. 

 

a) demonstração da força de trabalho; 

Tipologias dos Cargos 
Períodos  

2017 2018 2019 

1. Empregados (Cargos Efetivos) 158 124 114 

2. Colaboradores com Contratos Temporários (Estagiários/Terceirizados) 3 4 
3 

Aprendizes 

 3. Total (1+2) 161 128 117 

 

b) demonstração da distribuição da força de trabalho, discriminando efetivos e temporários;   

Tipologias dos Cargos 

Lotação Efetiva 

Área Meio Área Fim 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 

1.  Empregados (Cargos Efetivos) 83 65 60 75 59 54 

2.  Colaboradores com Contratos 

Temporários 
1 3 3 2 1 0 

3.  Total (1+2) 84 68 63 77 60 54 

 

c) conclusões de eventuais estudos realizados para avaliar a distribuição do pessoal no âmbito 

da unidade jurisdicionada, especialmente no contexto da execução da sua atividade-fim; 

 

Os objetivos previstos com a reestruturação foram atingidos, tendo uma diminuição 

efetiva do orçamento com a folha de pagamentos de R$3.833.459,58 entre os exercícios de 

2017 e 2019. 

Foram implementadas reuniões quinzenais entre a diretoria executiva e os demais 

líderes para alinhamento de estratégia e melhora de comunicação interna, o que resultou em 

maior sinergia entre as áreas, diminuição de ruídos e conflitos internos.  

O foco no atendimento às necessidades das cooperativas foi ampliado, com revisões de 

processos, projetos e programas e implantação de sistema de ERP, o que fez com que mesmo 
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com cerca de 27% a menos de pessoal, o número de cooperativas monitoradas cresceu de 419 

em 2017, para 469 em 2019, como também cresceu o número de pessoas atendidas em ações 

de promoção social e formação profissional, de 419.708 pessoas em 2017 para 440.059 em 

2019.  

 

 

d) qualificação da força de trabalho; 

 

 

 

e) descrição das iniciativas da unidade jurisdicionada para capacitação e treinamento dos 

colaboradores nela lotados; 

Colaboradores 
empregados 

  Qualificação da força de trabalho (quantidade por categoria)   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Colaboradores 
empregados da unidade 
lotados nas áreas 
finalísticas 

        4 22 20 8       

Colaboradores 
empregados da unidade 
lotados nas áreas de 
administração e apoio 

      1 8 31 22 1       

Total de colaboradores 
empregados 

                 1 12 53 42 9              

Outros colaboradores 
não empregados 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Colaboradores estagiários           1            

Colaboradores 
terceirizados 

      7   2  1           

Total de colaboradores 
não empregados 

                                                     

Total de colaboradores 
da unidade 

              7    2     2                     

1.Analfabeto; 2.Alfabetizado sem cursos regulares; 3.Ensino Básico; 4.Ensino Fundamental ou Técnico; 5.Ensino 
Médio; 6.Ensino Superior; 7.Especialização/ MBA; 8.Mestrado; 9.Doutorado; 10.Pós-doutorado/ PhD/ Livre docência; 
11.Não classificado. 

Capacitação/ treinamento dos colaboradores 2017 2018 2019 

Número de ações de capacitação 112 92 96 

Número de horas de capacitação 3.605 5.505 7.222 

Número de colaboradores capacitados no exercício 161 128 117 
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Em relação as ações de treinamento e desenvolvimento direcionadas aos colaboradores do 

SESCOOP/SP, podemos perceber que o número de horas de capacitação aumentou em relação 

aos exercícios anteriores, em média foram mais de 60 horas de treinamento e desenvolvimento 

por colaborador em 2019.. 

As ações visaram principalmente aperfeiçoar a Gestão e Governança; Desenvolver as médias 

lideranças; Atualizar as equipes internas que prestam consultoria e assessoria às cooperativas 

nos aspectos jurídicos, contábeis, tributários; bem como, atualizar equipe jurídica e de auditoria 

interna para apoiar a tomada de decisão da Diretoria Executiva e orientar equipes internas, 

visando maior segurança jurídica e atendimento à legislação.  Outro ponto de atenção foi propor 

ações que possibilitaram o “pensar” a respeito de saúde mental, visando além de melhorar o 

ambiente, orientar e alertar a respeito de ansiedade, depressão e práticas de combate e reação 

desses males tão falados durante o ano de 2019. 

 

f) custos associados à manutenção dos recursos humanos;  

Custos associados à manutenção dos recursos humanos  

Cargos Efetivos (CLT) 

Salários  Encargos Benefícios  Total (R$) 

  

R$11.861.722,38  

  

R$3.715.681,11  

  

R$3.691.093,88  

  

R$19.268.497,37

  

Cargos Temporários (Estagiários) 

Salários  Encargos Benefícios  Total (R$) 

R$ 18.795,42  - R$ 8.014,35  R$ 26.809,77 

Fonte: Módulo Planejamento e Orçamento – TOTVS 

 

Além do quadro citado acima, em 2019, o SESCOOP/SP realizou contratos com 

empresas para prestação de serviços de Limpeza, copeiragem, manutenção e suporte técnico 1º 

nível, totalizando um montante de R$ 140.523,85 ( salários, encargos e benefícios) visando 

proporcionar níveis de qualidade mais satisfatório na prestação dos serviços e de apoio 

operacional no desempenho das atividades acessórias das áreas, tanto para atendimento do 

público externo quanto ao público interno. 

 

g) descrever os principais riscos identificados na gestão de pessoas da unidade jurisdicionada e 

as providências adotadas para mitigá-los;   

 

O SESCOOP/SP, visando mitigar riscos e fortalecer a orientação de seus procedimentos 

e a atuação de sua Governança, procura atuar de forma preventiva através de elaboração e 

disseminação de boas práticas e ferramentas tais como:  

Código de Conduta e Ética Profissional, com intuito de disciplinar os funcionários e 

prestadores de serviços sobre as normas legais, éticas, morais, princípios e bons costumes na 
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transparência de suas ações quanto às expectativas da Instituição e comportamento nas mídias 

sociais. 

Política de Segurança da Informação, visando preservar a integridade, confidencialidade, 

autenticidade e a disponibilidade das informações, estabelecendo regras e diretrizes que 

orientem os usuários das informações, padronizando comportamentos, mecanismos de 

proteção, monitoramento e controle. 

Assessoria na área de medicina ocupacional, através dos laudos técnicos, visando adoção de 

medidas preventivas e de controle para evitar a ocorrência de doenças ocupacionais e 

proporcionar melhor atuação da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes – CIPA,  no 

sentido de tornar compatível o trabalho com a preservação da vida e a promoção da saúde do 

trabalhador e melhoria da Qualidade de Vida com ações  que visem o bem-estar físico, mental, 

social e ambiental. 

Ações de Integração, visando estabelecer um melhor processo de comunicação entre as áreas, 

estreitando relacionamentos, melhoria do clima organizacional e fortalecimento das equipes 

internas quanto aos objetivos pessoais e organizacionais. 

Assessoria dos departamentos de Auditoria Interna e Jurídico, com objetivo de minimizar 

riscos trabalhistas e/ou multas pelo não atendimento às constantes mudanças na legislação. 

Desenvolvimento de colaboradores, visando aprimorar as competências para um melhor 

desempenho e redução dos gap’s, na área de atuação e visando a atualização constante nas 

mudanças da legislação, minimizando riscos de falhas e/ou multas nos processos e 

procedimentos internos e externos.  

Sistema Integrado de Gestão – ERP, auxiliando a gestão da empresa na melhoria dos 

processos internos e integração das atividades dos diferentes departamentos, dos fluxos de 

dados corporativos e contribuindo para a tomada de decisão. 

 

h) indicadores gerenciais sobre a gestão de pessoas. 

Indicador de Turnover 
Nº % Nº % Nº % 

2017 2018 2019 

Número de Admissões 24 15% 15 11,72% 16 13,68% 

Número de Demissões 23 15% 46 35,94% 26 22,22% 

Total de Empregados 158   128 128 117   

Movimentação média anual de pessoal (turnover) 

15,00% 23,83% 17,95% ((número de admissões + número de demissões/2)/ nº 

empregados final do período)*100 

 

7.2 - Remuneração do corpo de dirigentes e conselheiros 

Os integrantes dos Conselhos Administrativo, Fiscal e o Presidente do SESCOOP/SP, 

de acordo com o Regimento Interno, aprovado pelo Decreto 3.017, de 06.04.1999, não recebem 
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remuneração, mas diárias 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 técnico  R$ 605.146,31 

Superintendente corporativo R$ 583.581,98 

Membros do Conselho de Administração ou Deliberativo: 

Representante dos trabalhadores (titular) R$ 37.875,36 

Representante dos trabalhadores (suplente) R$ 0,00 

Representante das coop. Contribuintes (titular) R$26.978,40 

Representante das coop. Contribuintes (titular) R$1.453,84 

Representante das coop. Contribuintes (titular) R$30.963,06 

Representante das coop. Contribuintes (suplente) R$4.198,00 

Representante Sescoop Nacional (titular) R$38.538,64 

Representante Sescoop Nacional (suplente) R$ 0,00 

Membros do Conselho de Fiscal 

Representante 1 (titular) R$18.581,52 

Representante 2 (titular) R$14.376,80 

Representante 3 (titular) R$16.896,96 

Representante 4 (suplente) R$672,00 

Representante 5 (suplente) R$3.801,84 

 

 
Remuneração dos Administradores – Quadro Consolidado 

Remuneração Fixa Valores 

Salário R$ 1.097.509,35 

Beneficio  R$       91.218,94 

Participações/Comitês  

Outros (encargos) R$      301.736,82 

 

 

Remuneração dos Administradores – Outros Pagamentos  

Remuneração Variável Valores 

Bônus R$ 

Participação nos Resultados R$ 

Participação em Reuniões (diárias) R$ 92.969,03 

Outros R$ 

 

7.3 - Gestão de patrimônio imobiliário 

 
O SESCOOP/SP possui apenas um imóvel de sua propriedade, trata-se do edifício onde 

localiza-se sua sede juntamente com a OCESP. Um prédio de 11 andares onde além de 



 

 
 
 

66 

RELATÓRIO DE GESTÃO 2019 

comportar seu quadro funcional, também possui salas de treinamento, biblioteca e auditório 

para atendimento das demandas das cooperativas do Estado de São Paulo. 

O prédio como um todo é de propriedade rateada entre SESCOOP/SP e OCESP nas proporções 

de 80% e 20% respectivamente, sendo que a utilização por parte do SESCOOP/SP abrange os 

seus 80% reconhecidos no ativo imobilizado e também parte dos 20% de posse da OCESP por 

meio de arrendamento de imóvel. 

 

SESCOOP /SP – PROPRIETÁRIO 

Edifício: Casa do Cooperativismo Paulista 

Endereço: Rua Treze de Maio, 1.376 

Data de aquisição: 15/06/2007 

Objetivo: Desenvolver atividades operacionais do SESCOOP/SP. 

 

Locador: Organização das Cooperativas do Estado de São Paulo 

Edifício: Casa do Cooperativismo Paulista 

Endereço: Rua Treze de Maio, 1.376 

 

Contrato de Locação nº: aditivo 01 ao CTO 017/13 

Período de locação: 36 meses – 01/09/2016 a 31/09/2019 

 

Contrato de Locação nº: aditivo 03 ao CTO 017/13 

Período de locação: 12 meses – 27/09/2019 a 26/09/2020 

Área: 3.358,08m² 

Objetivo: Desenvolver atividades operacionais do SESCOOP/SP. 

 

7.4 - Gestão ambiental e sustentabilidade 

A Unidade não possui política de sustentabilidade , normas ou agenda ambiental, porém 

adota algumas práticas, como exemplo:  Em seus processos de licitação de material gráfico e/ 

ou aquisição de material para impressoras, faz a exigência do Certificado de Cadeia de Conduta 

CERFLOR, FSC, ou similar emitido por entidade reconhecida nacional ou internacionalmente, 

que tem o objetivo de garantir que a madeira provém de um processo produtivo manejado 

segundo uma gestão ecologicamente adequada, socialmente justa, viável economicamente e 

que cumpre as leis vigentes. 

A Unidade preocupada com as questões de sustentabilidade, durante a Semana Interna 

de Prevenção de Acidente e Meio Ambiente, inclui em sua programação, a conscientização dos 

colaboradores quanto à práticas sustentáveis que podem diminuir ou até mesmo eliminar 

impactos ao meio ambiente. 
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8 - Conformidade da gestão e demandas de órgãos de 

controle 
         Apresentamos a seguir um breve relato das informações referente ao acompanhamento 

e/ou fiscalização dos órgãos de controle externo, assim, como informações sobre o trabalho da 

Auditoria Interna no SESCOOP/SP. 

 

8.1 - Tratamento de deliberações do TCU 

 

No exercício de 2019 não foi instaurado nenhum processo de fiscalização na Unidade, 

portanto, não tendo ocorrido a emissão de recomendações pelo Tribunal de Contas da União, 

no entanto, em dezembro/2019, recebemos um Ofício, solicitando algumas informações para 

acompanhamento de gestão desta Unidade, conforme apresentamos no quadro.  

 

Quadro da situação de atendimento das demandas da TCU 

Deliberação Nº do item Descrição sucinta do item da 

deliberação 

Providências adotadas / 

Ações implementadas 

Ofício Nº 2-

673 de 

02/12/19 

- Solicitação de informações 

para fiscalização de 

Acompanhamento nas 

entidades do Sistema S, 

referentes ao ano de 2019: 

1. Contratos; 

2. Licitantes; 

3. Transferências; 

4. Recursos Humanos; 

5. Despesas; 

6. Receitas; 

8. Plano de Contas Contábeis; 

9. Plano de Cargos e Salários.  

Informações elaboradas e 

exportadas para o Disco 

Virtual do TCU (extensão 

“csv”), a partir de 

17/01/2020, conforme prazo 

disponibilizado.  

Informações forma 

processadas pelo TCU. 

 

Desta forma, a solicitação foi atendida no prazo.  

 

8.2 - Tratamento de recomendações do Órgão de Controle Interno 

 

No exercício de 2019 não foi instaurado nenhum processo de fiscalização na Unidade, 

pela Controladoria Geral da União, e foi concluído o processo 201500999, que estava em 

acompanhamento para implementação de planos de ação, para atendimento aos pontos e de 

auditoria interna.  

 

8.3 - Tratamento de recomendações da Auditoria Interna 

 

A Auditoria Interna do SESCOOP/SP realizou 283 trabalhos na área, entre auditorias e 

consultorias internas, sendo emitidos relatórios de auditoria, atendimentos internos e pareceres.  

Dentre as auditorias realizadas, emitimos 208 relatórios, para os quais foram emitidas 

76 recomendações, sendo implementados planos de ação em 2019, para 66 delas, portanto, para 
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86%. As demais recomendações foram transferidas para o exercício de 2020, para 

monitoramento.  

Ressaltamos que as auditorias realizadas contemplaram os principais processos 

operacionais: contratações, transferências de recursos a terceiros, gestão de processos de 

pessoal, gestão patrimonial e gestão de diretrizes institucionais, sendo apurado resultados 

satisfatórios com relação a conformidade e controle interno. Assim, o detalhamento das 

atividades encontra-se disponível no Relatório Anual da Auditoria Interna – RAINT 2019, 

disponibilizado no Portal Transparência do SESCOOP/SP.  
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9 – Apêndices 
Documentos e informações de elaboração da unidade ou de terceiros úteis à compreensão do texto do relatório ou 

exigidos pelas normas do Tribunal de Contas da União na prestação de contas. 

9.1 - Quadros, tabelas e figuras complementares 

Tópico aberto para apresentação de dados complementares que a entidade entender úteis para compreensão e 

análise das informações do relatório. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

SERVIÇO NACIONAL DE 
APRENDIZAGEM DO 
COOPERATIVISMO NO ESTADO 
DE SÃO PAULO – SESCOOP/SP 
 
 
Relatório do auditor independente sobre as 
demonstrações contábeis 
 
 
Referente ao exercício findo em 31 de dezembro 
de 2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Aponte a câmera de seu 
celular para a imagem 
acima e preencha nossa 
pesquisa de satisfação. 
Caso não compatível, 
obtenha um leitor de QR 
Code para acessar o 
conteúdo da imagem. 

  



 

 

RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES 
CONTÁBEIS 
 
Aos 
Administradores e aos Conselheiros do 
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO COOPERATIVISMO NO 
ESTADO DE SÃO PAULO – SESCOOP/SP 
São Paulo – SP 
 
Opinião 
 
Examinamos as demonstrações contábeis do Serviço Nacional de 
Aprendizagem do Cooperativismo no Estado de São Paulo – SESCOOP/SP 
(“Entidade”), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 
2019 e as respectivas demonstrações de resultado, das mutações do patrimônio 
líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as 
correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas 
contábeis. 
 
Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam 
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e 
financeira do SESCOOP/SP em 31 de dezembro de 2019, o desempenho de 
suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de 
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. 
 
Base para Opinião 
 
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e 
internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com 
tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada “Responsabilidades do 
auditor pela auditoria das demonstrações contábeis”. Somos independentes em 
relação à Entidade, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no 
Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas 
pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais 
responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a 
evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa 
opinião. 
 
Responsabilidade da administração e da governança pelas demonstrações 
contábeis 
 
A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das 
demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no 
Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para 
permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, 
independentemente se causada por fraude ou erro. 



 

 

Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável 
pela avaliação da capacidade da Entidade continuar operando, divulgando, 
quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional 
e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a não 
ser que a administração pretenda liquidar a Entidade ou cessar suas operações, 
ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das 
operações. 
 
Os responsáveis pela governança da Entidade são aqueles com 
responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das 
demonstrações contábeis. 
 
Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis 
 
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações 
contábeis, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, 
independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria 
contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas 
não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas 
brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais 
distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude 
ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, 
possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões 
econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações 
contábeis. 
 
Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e 
internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos 
ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: 
 

 Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas 
demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou 
erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta 
a tais riscos, bem como, obtivemos evidência de auditoria apropriada e 
suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de 
distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de 
erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, 
conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais; 

 Obtivemos entendimento dos controles internos relevantes para a 
auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às 
circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a 
eficácia dos controles internos da Entidade; 

 Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a 
razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas 
pela administração; 



 

 

 Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base 
contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de 
auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou 
condições que possam levantar dúvida significativa em relação à 
capacidade de continuidade operacional da Entidade. Se concluirmos que 
existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório 
de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações 
contábeis ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações 
forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas 
evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, 
eventos ou condições futuras podem levar a Entidade a não mais se 
manter em continuidade operacional; 
 

 Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das 
demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se as 
demonstrações contábeis representam as correspondentes transações e 
os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação 
adequada. 

 
Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros 
aspectos, do alcance e da época dos trabalhos de auditoria planejados e das 
constatações significativas de auditoria, inclusive as deficiências significativas 
nos controles internos que, eventualmente, tenham sido identificadas durante 
nossos trabalhos. 
 
 

São Paulo, 14 de abril de 2020. 
 
 

RUSSELL BEDFORD BRASIL 
AUDITORES INDEPENDENTES S/S 

2 CRC RS 5.460/O-0 “T” SP 
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