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1 - Mensagem do Dirigente Máximo da Unidade 
 

 

Um ano mais do que desafiador. Assim foi 2020. Grandes obstáculos e muita vontade 
de trabalhar. Essa pode ser a melhor definição do ano que passou. Cumprimos nossa missão 
e metas com uma equipe que mostrou que as dificuldades só fortalecem.  

Em 2020 adaptamos nossa agenda à realidade. O SESCOOP Alagoas fechou o ano com 
bons números e resultados. Cursos, formações, missões técnicas e encontros, entre outras 
ações foram realizadas de forma responsável. O uso de ferramentas on-line facilitou a 
realização de muitas dessas atividades. 

Antes do início das restrições devido à pandemia, realizamos formações e cursos 
presenciais, além de colocar em prática o “Cozinha da Roça” - curso de culinária voltado a 
públicos específicos. O objetivo era ensinar receitas de pratos com alimentos produzidos por 
cooperativas agropecuárias.  

Outro exemplo de atividade antes das medidas restritivas foi o “Portas Abertas”, que 
é um modelo da OCB Nacional adaptado à Unidade Estadual. Recebemos representantes da 
Bibliocoop na nossa sede. Os participantes puderam conhecer todos os setores, equipe e 
espaço físico.  

Também demos início a oficina “Introdução a Práticas Efetivas de Ensino em Contexto 
Escolar para Pessoas com Transtorno do Espectro Autista”. A atividade foi voltada para 
cooperativas educacionais.  

Em 2020 as cooperativas realizaram 21 PAGC e um PDGC. No ano passado foram 
realizados 2335 atendimentos a cooperados e empregados. Além disso, 27 atendimentos do 
Programa de Orientação Cooperativista (POC) foram feitos.  

Em relação ao Dia de Cooperar, duas cooperativas participaram das atividades. Em 
2020 o Dia C em Alagoas foi realizado em vários momentos. Uma das principais ações fez parte 
da campanha “Juntos Somos +”. Donativos foram arrecadados e doados por um mutirão de 
voluntários a uma comunidade atingida por enchentes em Santana do Ipanema, cidade onde 
fica a sede da Cooperativa de Avicultores e Agricultores Familiares do Sertão Alagoano 
(Coopafas).  

Outras atividades paralelas ocorreram dentro das ações do “Dia C” como doação de 
termômetros infravermelhos e totens para álcool em gel para cooperativas educacionais. 
Também teve entrega de protetores faciais às Cooperativas de Enfermagem e Fisioterapia, 
kits com máscaras, álcool em gel, copos e mel da Coopeapis para cooperados da Macrocoop 
que trabalham em hospitais. 
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O “Dia C” também se estendeu às cooperativas de recicladores de resíduos. Máscaras 
de tecido personalizadas e materiais de higiene pessoal foram entregues à Cooprel e Cooplum. 
Além disso, foi realizada uma campanha para coletar materiais recicláveis para essas 
cooperativas. 

2020 foi finalizado com um saldo positivo. Foi um ano de aprendizado, fortalecimento 
e que comprovou que é na crise que surgem oportunidades. O nosso lema não foi em vão: 
JUNTOS SOMOS +. 

 

Marcos Rocha 

Presidente do Sistema OCB Alagoas 
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2 - Visão geral organizacional e ambiente externo 
 

O Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo – SESCOOP – é uma instituição 
que pertence ao Sistema “S” e que tem como objetivo disseminar e fortalecer o 
cooperativismo no Brasil. 

O SESCOOP passou a ser um instrumento de extrema importância no que tange à 
elevação dos índices de profissionalização e da gestão das sociedades cooperativas, 
permitindo acelerar os investimentos que elas vêm fazendo para o aperfeiçoamento do 
processo administrativo e operacional. 

O SESCOOP realiza seus trabalhos em todo o país por meio de unidades estaduais e 
tem como desafio proporcionar as condições necessárias para tornar as cooperativas 
brasileiras cada vez mais fortes, eficientes e profissionais. 

Em Alagoas, o SESCOOP atua há 22 anos e tem cumprido à risca os objetivos. Em cada 
Estado brasileiro existem especificidades e particularidades e dentro da realidade de Alagoas, 
o SESCOOP tem atendido as cooperativas registradas e regulares ao Sistema OCB/AL. 

O modelo de negócios do SESCOOP/AL é o de fomento e fortalecimento do 
cooperativismo por meio de formações, oficinas profissionalizantes, missões técnicas e 
projetos voltados para o crescimento das cooperativas. 

O ano que passou foi o último do Planejamento Estratégico 2015-2020 do SESCOOP 
Alagoas. Mesmo diante das dificuldades por conta da pandemia, a instituição cumpriu metas 
e objetivos de forma adaptada à realidade.  

Para atender as necessidades das cooperativas foi feito – como em todos os anos - um 
diagnóstico de cada uma delas para então listar as demandas. Um exemplo de atuação é no 
campo da Promoção Social. Em 2020 o SESCOOP/AL ofereceu atendimentos odontológicos a 
cooperativas, seguindo todos os protocolos de segurança. Assim cumpriu a meta de levar 
saúde e bem-estar a cooperados.   

Dentro de uma realidade limitada, o SESCOOP Alagoas mostrou competência para 
gerenciar crise. 2020 foi um ano atípico e muito desafiador, mas com empenho de toda equipe 
os resultados foram satisfatórios.  

 
 



 

 

2.1 - Identificação da Unidade Prestadora de Contas 
 
Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo no Estado de Alagoas 
 
  Quadro 01 – Identificação da Unidade Prestadora de Contas 

Poder e órgão de vinculação 
Poder: Executivo 
Órgão de vinculação: Ministério da Economia 

Identificação da Unidade Prestadora de Contas (UPC) 
Natureza jurídica: Serviço Social Autônomo CNPJ: 07.387.606/0001-70 
Principal atividade: Outras atividades de ensino não especificadas 
anteriormente 

Código CNAE: 8599-6/99 

Contatos 
Telefones/fax: (82) 2122-9494 
Endereço postal: Avenida Governador Lamenha Filho, 1880, Feitosa, CEP 57.043-600, Maceió, Alagoas 
Endereço eletrônico: comunicacao@ocb-al.coop.br 
Página na internet: http://ocb-al.coop.br/ 

   Fonte: SESCOOP/AL 
 
 

Presente em todo o território nacional, o SESCOOP atua de modo descentralizado por 
meio de unidades estaduais e da unidade nacional, considerando os diferentes contextos 
locais, visando à consolidação de todas as ações e resultados para apresentação às partes 
interessadas. 

 
Vem em um processo contínuo de evolução do seu planejamento estratégico. Desde o 

Plano Estratégico 2010-2013 e 2015-2020, o SESCOOP busca atuar a partir de um 
direcionamento estratégico, apresentado abaixo: 
 
  Figura 01 – Missão, Visão de Futuro e Valores 

 
   Fonte: SESCOOP 

 
A Unidade Estadual de Alagoas baseia-se no Plano Estratégico da Unidade Nacional. 

 
 



 

 

2.2 – Principais Normas Direcionadoras de atuação  
 
  Quadro 02 – Principais Normas Direcionadoras de atuação 

Norma Endereço para acesso 
Medida Provisória 1.715, de 3 de 
setembro de 1998 e suas 
reedições  

https://www.somoscooperativismo.coop.br/transparencia-sescoop 
 
Transparência – A partir de 2020/Alagoas/1. Institucional/1.1. Atos 
Constitutivos/encontrar 

Decreto 3.017, de 07 de abril de 
1999 

https://www.somoscooperativismo.coop.br/transparencia-sescoop 
 
Transparência – A partir de 2020/Alagoas/1. Institucional/1.1. Atos 
Constitutivos/encontrar 

Regimento Interno https://www.somoscooperativismo.coop.br/transparencia-sescoop 
 
Transparência – A partir de 2020/Alagoas/1. Institucional/1.2. 
Regimento Interno/encontrar 

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

https://www.somoscooperativismo.coop.br/transparencia-sescoop 
 
Transparência – A partir de 2020/Alagoas/1. Institucional/1.5. Normas 
Internas/encontrar 

Outros documentos https://www.somoscooperativismo.coop.br/transparencia-sescoop 
 

Planejamento estratégico https://www.somoscooperativismo.coop.br/transparencia-sescoop 
 
Transparência – A partir de 2020/Alagoas/1. Institucional/1.4. Estratégia 
Organizacional /encontrar 

Indicadores de desempenho 
utilizados na gestão 

https://www.somoscooperativismo.coop.br/transparencia-sescoop 
 
Transparência – A partir de 2020/Alagoas/4. Planejamento, Orçamento 
e Financeiro/4.1. Ações, Programas e Gratuidades /encontrar 

Organograma https://www.somoscooperativismo.coop.br/transparencia-sescoop 
 
Transparência – A partir de 2020/Alagoas/1. Institucional/1.3. Estrutura 
Organizacional e de Governança /encontrar  

Macroprocessos finalísticos https://www.somoscooperativismo.coop.br/transparencia-sescoop 
 
Transparência – A partir de 2020/Alagoas/1. Institucional/1.4. Estratégia 
Organizacional /encontrar 

Mapa estratégico https://www.somoscooperativismo.coop.br/transparencia-sescoop 
 
Transparência – A partir de 2020/Alagoas/1. Institucional/1.4. Estratégia 
Organizacional /encontrar 

   Fonte: SESCOOP/AL 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

2.3 – Estrutura Organizacional e de Governança 
 
   Figura 02 – Organograma Funcional 

Organograma Funcional 
 
 

 
 
 

  Fonte: SESCOOP/AL 
 
 
        
O organograma funcional do SESCOOP/AL foi atualizado e aprovado na 2ª reunião ordinária 
de 2020 do Conselho Administrativo. 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: SESCOOP/AL 
 
 
 

 
 
 

    
Governança 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(*) Assessoria Terceirizada 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           Gestão 
 
 

 Sociedade 
Instâncias externas de 

governança 

Gestão Operacional 

-Ministério da Economia 
-Congresso Nacional 
-Tribunal de Contas da 
União 
-Ministério da 
Transparência e 
Controladoria-Geral da 
União  

-Gerência de Operações 
-Gerência de Controladoria 
-Gerência de Desenvolvimento de Cooperativas 

-Cooperados -Empregados de 
Cooperativas 

-Dirigentes e Conselheiros 
de Cooperativas 

-Familiares de empregados 
e dirigentes de cooperativas 

-Aprendizes  

Organizações Superiores 

Sistema Cooperativista Nacional 

Instâncias Internas de Governança 

Conselho Administrativo Conselho Fiscal 

Alta Administração 

Instâncias internas de 
apoio à governança 

Membros do Conselho Nacional e Diretoria Executiva 
 -Assessoria Jurídica 

-Assessoria Contábil (*) 
-Assessoria de Comunicação (*) 
-Assessoria de Informática (*) 

 Figura 03 - Estrutura de Governança do SESCOOP/AL 

 



 

 

2.4 – Modelo de Negócio 
 
          O modelo de negócio é o sistema de transformação de insumos (capitais ou recursos) em produtos e 
impactos por meio das atividades de uma UPC, a fim de cumprir seus objetivos estratégicos e gerar valor ao 
longo do tempo. Em outras palavras, é a descrição dos principais recursos (ou capitais) usados pela UPC das suas 
atividades de negócio e dos seus produtos, bem como dos impactos que eles causam (internos ou externos, 
positivos ou negativos), e, ainda, do valor gerado e da sua distribuição às partes interessadas. Essa descrição 
pode ser apoiada por meio de um diagrama simples e de um fluxo narrativo lógico. 
 
Quadro 03 – Modelo de Negócio do Sescoop (Adaptado conforme realidade do SESCOOP/AL) 

Proposta de valor 

Cooperativas: 
 Disponibilizar soluções por meio de serviços especializados e ajustados à realidade de cada 
cooperativa. 

 Profissionalização da gestão da cooperativa. 
 Apoio na profissionalização dos cooperados. 
 Estímulo a fidelização dos cooperados. 
 Disseminação e aplicação das Boas Práticas. 
 Desenvolvimento social. 

Cooperados: 
 
Disponibilizar soluções por meio de serviços especializados e ajustados à realidade de cada 
cooperativa. 

 Profissionalização da gestão da cooperativa. 
 Apoio na profissionalização dos cooperados. 
 Desenvolvimento social. 

Empregados: 
Disponibilizar soluções por meio de serviços especializados e ajustados à realidade de cada 
cooperativa. 

 Educação e gestão cooperativista. 
 Educação e qualificação profissional. 
 Desenvolvimento social. 

Fonte: SESCOOP/AL  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Figura 04 – Cadeia de Valor do Sescoop Nacional  

 
Fonte: SESCOOP  
 

Por meio do modelo de negócio e cadeia de valor, foram identificadas as principais partes interessadas e 
mapeadas suas necessidades e expectativas. Foram definidos os papeis e responsabilidades da Unidade 
Nacional e das Unidades Estaduais, assim como o propósito da Unidade Nacional “Transformar o país em um 
lugar mais justo, feliz, equilibrado e com melhores oportunidades para todos por meio do cooperativismo”.  

 
Para alcançar os objetivos estratégicos, o SESCOOP foca suas atividades no desenvolvimento das pessoas 

e dos negócios para fortalecer o cooperativismo. Também se dedica ao monitoramento das cooperativas, por 
meio dos diagnósticos, consultorias e assessorias. Elabora e oferece soluções de desenvolvimento humano com 
foco na formação profissional e promoção social dos empregados e cooperados das cooperativas. Tudo isso 
pautado na Diretriz Finalística, documento que apresenta o posicionamento estratégico finalístico do SESCOOP, 
compreendendo o modelo de atuação, seus processos e os fundamentos legais e referenciais normativos que 
sustentam a Diretriz. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

3 - Riscos, oportunidades e perspectivas 
 

A volatilidade do ambiente de negócios exige a atenção permanente dos gestores para 
com as incertezas que podem comprometer o alcance dos objetivos e resultados esperados 
em todos os níveis da organização.  

No intuito de enfrentar de forma mais eficiente esse cenário, o SESCOOP Nacional 
aprovou a Política de Gestão de Riscos Corporativos, que institui o processo para gestão de 
riscos e dá diretrizes para a atuação dos gestores, dirigentes e conselheiros no que diz respeito 
ao tratamento dos riscos corporativos, reafirmando o compromisso com suas partes 
interessadas de manter uma gestão pautada na integridade, conformidade e eficiência. A 
metodologia adotada pelo SESCOOP está baseada nas melhores práticas do mercado e em 
organismos de referência.  

A implantação está ocorrendo de forma gradativa, iniciando pela capacitação 
conceitual em gestão de riscos e treinamento para uso do software recebidas através do 
SESCOOP Nacional. Esse software especializado de gestão de riscos foi parametrizado de 
acordo com a metodologia própria da entidade, conforme Manual de Gestão de Riscos 
Corporativos do SESCOOP. 

 

3.1 Principais riscos específicos identificados  
 

A metodologia de gestão de riscos do SESCOOP agrupa os riscos em quatro categorias 
a saber: 

1ª - Operacional  Está associado à possibilidade de ocorrência de perdas (ativos, clientes, receitas) 
resultantes de falhas, deficiências ou inadequação de processos internos, pessoas 
e sistemas, assim como de eventos externos, como catástrofes naturais, que 
paralisem as operações da organização. 
 

2ª – Estratégico  Eventos que possam impactar as decisões estratégicas e que podem gerar perda 
substancial do valor econômico/financeiro ou da imagem da organização. 
 

3ª - Conformidade  Está associado ao não cumprimento de princípios constitucionais, legislações 
específicas ou regulamentações externas aplicáveis ao negócio, bem como de 
políticas, normas e procedimentos internos. Inclui, também, o risco associado à 
confiabilidade das informações financeiras transmitidas para usuários internos e 
externos. 
 

4ª – Integridade  Eventos relacionados à corrupção, fraudes, irregularidades e/ou desvios éticos e 
de conduta que podem comprometer os valores da organização e a realização dos 
objetivos. 

 

 

 



 

 

           Em âmbito sistêmico, o SESCOOP tem hoje o risco estratégico de redução significativa 
da sua receita, que é exclusivamente oriunda da arrecadação das contribuições compulsórias 
pagas pelas cooperativas sobre a folha de salários de seus empregados. O cenário da reforma 
tributária, que tem como linha mestra a desoneração da folha de pagamentos, e o 
desaquecimento da economia decorrente da pandemia, com a consequente possibilidade de 
demissão de empregados pelas cooperativas, são as principais causas desse risco estratégico. 
Mas somam-se a elas um contexto político desfavorável que se manifesta pelo 
posicionamento do atual Governo Federal claramente contrário ao Sistema “S”. Se esse risco 
se materializar, é colocada em xeque a própria sustentabilidade da entidade, não tem outras 
fontes de receita, visto que não cobra pelas soluções de aprendizagem que oferta para seus 
públicos.   

Outro risco estratégico é o risco de dano à imagem institucional como efeito colateral 
de escândalos de corrupção envolvendo outras entidades do Sistema “S”, visto que, 
normalmente, a mídia dá destaque ao Sistema “S”, não se restringindo à entidade envolvida. 

Em função de deficiências operacionais, especialmente com relação à incipiente 
automatização dos processos e sistemas de informação, o SESCOOP apresenta o risco de não 
conformidade com dispositivos legais e normas internas, com destaque para os processos de 
contratações, gestão e fiscalização de contratos, privacidade de dados de pessoas físicas e 
transparência e prestação de contas.  

 

3.2 Principais oportunidades identificadas  
 

O contexto da pandemia do Coronavírus, ao mesmo tempo impôs enormes desafios 
ao SESCOOP e aumentou a criticidade de alguns riscos, como os de segurança da informação, 
em função do acesso remoto à rede pelos colaboradores por meio de computadores pessoais, 
impulsionou a inovação nos processos produtivos e de gestão da entidade.  

 
Para conseguir continuar operando, o SESCOOP precisou digitalizar processos, adotar 

a interação virtual com seus colaboradores e com seus clientes, e, consequentemente, 
aumentou exponencialmente o número de pessoas alcançadas com suas soluções de 
aprendizagem e eventos institucionais. O que a princípio foi um golpe na cultura 
organizacional, evidenciou a oportunidade de revisão do modelo de atuação e do formato de 
suas soluções de aprendizagem. Representou, também, a oportunidade de consolidar as 
ferramentas de interação virtual da entidade como canais de comunicação facilitada com seus 
clientes e demais partes interessadas. 
 

Dentro do novo contexto enfrentado, foi necessária a estruturação de novas 
ferramentas que surgiram como apoio para a realização das atividades pontuais e 
continuadas. Tais ferramentas exigiram dos colaboradores capacitação e reinvenção dos 
processos, através da inclusão digital cada vez mais presente. Nessa fase houve uma 
sustentação no ramo agropecuário com a contribuição do Sistema OCB Alagoas no 
escoamento da produção por canal delivery.  



 

 

3.3 Fontes específicas de riscos e oportunidades  
 

A metodologia de gestão de riscos do SESCOOP trabalha com o conceito de “causas”, 
que são agrupadas nas seguintes categorias: 

 

Falha humana  Inclui as causas relacionadas a falhas humanas não intencionais, 
características de erro por imperícia, imprudência ou negligência por 
parte de quem realiza as atividades da organização.  

Falha de sistema  Inclui as causas relacionadas a falhas de sistemas informatizados- 
software, aplicativos, sites, Internet, redes, etc., de uso da entidade.  

Desvio de conduta  Inclui as causas relacionadas à exposição a riscos de forma intencional 
e dolosa, características de conluios, fraudes, corrupção e etc.  

Falha de processo  Inclui as causas relacionadas a falhas nos processos internos, seja nos 
procedimentos, seja nos controles existentes.  

Falha operacional  Inclui as causas relacionadas a falhas de equipamentos em geral e 
hardware, não provocadas por falha humana ou por falha de sistemas 
informatizados (software).  

Ação de terceiros  Inclui as causas relacionadas à influência de terceiros nas atividades da 
organização, podendo ser fornecedores de bens ou serviços, agentes 
públicos, parceiros, representantes, etc., que, independentemente de 
vontade ou intenção, geram riscos para a organização.  

Eventos da natureza  Inclui as causas relacionadas aos eventos da natureza, não controláveis 
ou previsíveis, e que podem gerar riscos aos objetivos da organização. 

 

Quanto às fontes de oportunidades, não são tratadas no âmbito da Gestão de Riscos 
Corporativos, apesar de, eventualmente, serem identificadas durante o processo. Caso isso 
ocorra, são remetidas ao processo da estratégia. Portanto, não há categorização formal de 
fontes de oportunidades. 

 

3.4 Avaliação do risco ou oportunidade 
 

Pela metodologia de gestão de riscos do SESCOOP, a probabilidade é avaliada por uma 
escala de 5 (cinco) níveis: (1) Muito Baixa, (2) Baixa, (3) Média, (4) Alta e (5) Muito Alta. Da 
mesma forma, a magnitude do efeito, que chamada de “impacto”, é avaliada como: (1) Muito 
Baixo, (2) Baixo, (3) Médio, (4) Alto ou (5) Muito Alto. Essa atribuição de pesos é feita, por 
enquanto, neste momento em que o SESCOOP se encontra com maturidade incipiente na 
gestão de riscos, de forma intuitiva pelos gestores de riscos, considerando a sua percepção, o 
seu conhecimento de problemas anteriores (riscos materializados) e, quando disponível, 
alguma base de dados pertinentes. 

 



 

 

A magnitude ou severidade do risco é apurada pela multiplicação do peso da 
probabilidade pelo peso do impacto, gerando uma matriz de calor que classifica os riscos nas 
seguintes categorias, conforme a escala definida: 
 
 
Figura 05 – Escala de Valor dos Níveis de Risco 

 
Fonte: SESCOOP 
 

Após a avaliação da probabilidade e do impacto, os riscos são plotados na Matriz de 
Riscos Inerentes, que apresenta severidade antes de se considerar os controles existentes: 
 
 
Figura 06 – Risco Inerente 

 
Fonte: SESCOOP 

 
Esta unidade teve capacitação sobre a base conceitual da Política de Gestão de Riscos 

Corporativos e tem previsão de realizar em 2021 a identificação e avaliação dos riscos 
existentes com relação a sua eficácia, no qual os gestores irão identificar e avaliar os controles 
existentes com relação a sua eficácia, ou seja, sua capacidade de diminuir a severidade dos 
riscos (mitigar os riscos), seja pela redução da probabilidade, seja pela redução do impacto. 
Após a avaliação dos controles, os riscos serão reclassificados a partir da sua severidade 
residual, e plotados no que é chamada Matriz de Riscos Residuais. 

20,1 a 25 Crítico
Nível dos riscos com potencial de comprometer o alcance dos objetivos de forma 
massiva.

15,1 a 20 Muito Alto
Nível dos riscos com potencial de comprometer substancialmente o alcance dos 
objetivos.

10,1 a 15 Alto
Nível dos riscos com potencial de comprometer significativamente o alcance dos 
objetivos.

5,1 a 10 Médio
Nível dos riscos com potencial de comprometer razoavelmente o alcance dos 
objetivos.

0 a 5 Baixo
Nível dos riscos com potencial de comprometer minimamente o alcance dos 
objetivos.
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 Quanto às oportunidades, não são avaliadas segundo a lógica da probabilidade e 
impacto, pois não são tratadas no escopo da Gestão de Riscos Corporativos e sim no processo 
da estratégia. 

  

3.5 Gestão de Riscos e Controles Internos 
 

O risco de “redução significativa da receita” afeta diretamente o cumprimento da 
Missão e da Visão institucionais, que pressupõe a manutenção da sua competitividade. Sem 
recursos suficientes, soluções terão que ser descontinuadas, o quadro de pessoal terá que ser 
reduzido e o ritmo de inovação desacelerado.  

 
A depender da magnitude da redução da receita, a própria continuidade da instituição 

pode ser comprometida. Esse risco tem avaliação como risco inerente “Crítico” e como 
residual “Alto”. Diferentemente de entidades privadas clássicas, que têm sua receita vinculada 
ao esforço de venda, o SESCOOP tem a receita quase que totalmente oriunda de contribuições 
compulsórias, e seu controle sobre o valor da receita é muito limitado, a exemplo da Reforma 
Tributária em curso. A entidade tem adotado medidas possíveis a sua governabilidade, quais 
sejam: 

 
a) Sensibilizar as cooperativas para o valor gerado pela entidade; 
b) Atuar junto aos Três Poderes para sensibilizar quanto à ameaça à sustentabilidade da 

entidade e quanto ao valor gerado para a sociedade pelo SESCOOP, como entidade do 
Sistema “S”; 

c) Realizar estudo, por meio do Comitê de Sustentabilidade, sobre formas alternativas de 
financiamento das atividades da entidade. 
 
O Comitê de Sustentabilidade Nacional, formado por representantes de todas as 

regiões, tem a missão de propor medidas de racionalização de custos, seja pela remodelagem 
do modelo de atuação em âmbito nacional, seja por meio da inovação ou mesmo eliminação 
de desperdícios; e também prospectar novas fontes de receita. 

 
Os Riscos de Integridade, de maneira geral, para além dos citados na secção anterior, 

impactam diretamente a Visão do SESCOOP, que almeja ser reconhecido pela sociedade, não 
só por sua competitividade, mas também por sua integridade. O Programa de Integridade se 
compõe de: Código de Ética e de Conduta, Políticas de Integridade, Canal de Denúncias, 
Comitê de Integridade, Conselho de Ética, definição de sanções em caso de desvios e de 
processo de tratamento claramente definidos. 

 
 Além disso, existem outros controles como auditoria interna de processos financeiros, 

de contratações e de pessoal; auditoria externa das demonstrações contábeis; normas 



 

 

internas para contratação de pessoas e de fornecedores (Regulamento de Licitações e 
Contratos); pareceres jurídicos como parte integrante do processo licitatório, dentre outros. 

 
Os objetivos estratégicos vinculados à melhoria da governança e da gestão são 

afetados diretamente tanto pelos Riscos de Conformidade, Riscos de Integridade e Riscos 
Operacionais, que representam uma gama muito grande de riscos. De maneira geral, o 
SESCOOP vem adotando continuamente medidas para melhorar seus processos.  
 

Os objetivos estratégicos ligados à atuação finalística do SESCOOP são bastante 
afetados pela capacidade da entidade de inovar, de massificar o acesso às soluções, de 
conseguir conciliar as diferenças regionais com relação às necessidades e expectativas dos 
clientes, e pela dificuldade de mensurar o impacto de sua atuação na melhoria dos resultados 
das cooperativas, na renda e qualidade de vida dos cooperados e da empregabilidade dos 
empregados das cooperativas. 

 
 Para medidas de controle, vem buscando virtualizar suas soluções de aprendizagem, 

ofertando mais cursos na plataforma de ensino à distância, e se pautar no diagnóstico de 
necessidades das cooperativas para o desenho de novas soluções. Ainda não conseguiu um 
controle eficaz para medir a transformação provocada por sua atuação, em função tanto da 
subjetividade do seu objeto, que é a aprendizagem, quanto pela dificuldade operacional de 
acompanhar o progresso pessoal dos beneficiados por suas soluções. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

4 – Governança, Estratégia e Desempenho  
 

Promover o desenvolvimento das cooperativas alagoanas exige do Sescoop a 
capacidade de compreender as idiossincrasias de cada ramo de atividade e nesse, as 
particularidades de cada cooperativa e respectivo quadro social.  
 

Estatisticamente, Alagoas encontra-se no ranking dos estados com menor Índice de 
Desenvolvimento Humano - IDH - do país, uma medida comparativa, cujo objetivo é mensurar 
o desenvolvimento de regiões, estados ou municípios de acordo com parâmetros 
comparativos relacionados à educação (analfabetismo/matrículas), longevidade (perspectiva 
de vida após nascimento) e outros fatores. Evidenciar esse aspecto é tão somente para 
contextualizar o leitor acerca do ambiente e seus desafios. 
 

4.1 Estratégia 
 

Para cumprimento da missão, o Sescoop Alagoas atua periódica e sistematicamente 
dentro das cooperativas, fazendo uso de programas diagnósticos disponibilizados pelo 
Sescoop Nacional, cujo objetivo é identificar demandas e a partir desses levantamentos, poder 
disponibilizar formações ajustadas às necessidades de cada sociedade, seja no campo da 
gestão, governança, práticas produtivas, comercialização, processos sucessórios, 
diversificação de produção. 
 

Os programas oferecidos às cooperativas estão disponíveis para associados, 
empregados e familiares. Nessa perspectiva, o Sescoop Alagoas entende contribuir, também, 
para o refinamento profissional da comunidade vinculada ao empreendimento. 

 

4.2 Apoio da estrutura de governança à capacidade da UPC de gerar valor  
 

A estrutura de governança do Sescoop em âmbito sistêmico pode ser representada 
graficamente como segue e influencia a forma como a estratégia organizacional é definida: 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Figura 07 – Estrutura de Governança do SESCOOP 

 
Fonte: SESCOOP 

 

A estratégia sistêmica é definida pelo Conselho Nacional, após alinhamentos com 
todas as Unidades Estaduais. Para tanto, são ouvidos representantes das cooperativas, por 
meio dos Conselhos Consultivos dos Ramos, coordenados pela Organização das Cooperativas 
Brasileiras – OCB, e das avaliações de desempenho respondidas por cooperados e 
empregados para todas as iniciativas realizadas ao longo do ciclo anterior.  

Também são considerados os diagnósticos de governança e gestão das cooperativas, 
realizados por meio dos programas nacionais. Além disso, são considerados os apontamentos 
da Auditoria Interna e dos órgãos de controle, especialmente para a definição dos objetivos 
de gestão. 

 Por fim, após análise dos cenários externo e interno, e orientado pela missão e pela 
visão de futuro, o Conselho Nacional define os objetivos estratégicos e os grandes 
direcionadores para o Sescoop em âmbito nacional. 

O Conselho Administrativo da Unidade Estadual define os direcionadores estratégicos 
para a atuação no âmbito do Estado, considerando a missão, a visão e os direcionadores 
estratégicos definidos pelo Conselho Nacional. A Diretoria Executiva da Unidade Estadual 



 

 

propõe o Planejamento Estratégico para a atuação no Estado, considerando os objetivos 
estratégicos nacionais e a realidade local, especialmente em termos das necessidades e 
expectativas das cooperativas, dada a diversidade cultural, social e econômica no meio 
cooperativista. 

A Unidade Nacional também propõe a definição de metas atreladas a algumas linhas 
de ação vinculadas aos objetivos estratégicos sistêmicos, priorizadas para cada ano, conforme 
alinhamento estratégico nacional. A Unidade Nacional, de forma alinhada com as Unidades 
Estaduais, também define os padrões conceituais, as métricas e os indicadores a serem 
seguidos para apuração e monitoramento dos resultados, de forma a possibilitar a 
consolidação de resultados em âmbito nacional, em linha com os objetivos estratégicos e a 
visão da organização. 

Em 2019, o Conselho Nacional aprovou a Política de Gestão de Riscos Corporativos, 
com o objetivo de potencializar o alcance dos objetivos estratégicos e resultados esperados. 
Apesar de em 2020 ter iniciado a implantação, foi possível colher os primeiros benefícios da 
prática com a definição de alguns planos de ação para mitigar esses riscos e potencializar o 
alcance dos resultados. 

Esta unidade aderiu ao Programa de Integridade e Gestão de Riscos Corporativos 
criado pela Unidade Nacional e intenciona seguir os regramentos estabelecidos, ajustada à 
capacidade de atendimento.  

A estrutura de governança do Sescoop Alagoas é composta por representantes de 
todos os ramos do cooperativismo, ora instalados no Estado. Essa formação intenciona dispor 
de maior compreensão na instância de governabilidade permitindo, concomitantemente, 
maior assertividade na instalação e alcance dos objetivos estratégicos. 
 

2020 foi um ano atípico, desafiador, exigiu mais criatividade, resiliência, determinação, 
constância de propósito e muito compromisso. Nesse ambiente, a instituição extrapolou as 
metas estabelecidas. Tal alcance se tornou possível em virtude da disponibilidade de uma 
equipe coesa composta por nove profissionais celetistas mais assessorias de comunicação, 
informática, contábil, estagiários e profissionais cadastrados, que, sabiamente, transpuseram 
barreiras de ordem sanitária e política. 
 

Dentre os resultados alcançados, cabe evidenciar o projeto Roça Cooperativa, uma 
iniciativa que vem alavancando índices sociais e econômicos de cooperativas de pequenos 
produtores rurais distribuídas em várias regiões do Estado. 
 

O projeto estimula a produção eficiente no campo, monitorada por técnicos 
selecionados criteriosamente. Ele também contempla suporte e formação na gestão das 
cooperativas, disponibiliza ações de promoção social e atividades para formação de crianças 
e adolescentes objetivando processos sucessórios.   
 



 

 

4.2.1 Medidas adotadas em relação aos indicadores de governança e gestão levantados, a 
exemplo dos que foram tratados pelo TCU nos Acórdãos 588/2018-Plenário e 2.699/2018-
Plenário (ambos da Relatoria do Ministro Bruno Dantas) 
 

A CGU – Controladoria Geral da União – em monitoramento a unidade Alagoas, através 
do relatório de auditoria anual de contas nº 201701130, prestação de contas anual de contas 
do exercício 2016, realizou recomendações em 2020  acerca de temas focados na gestão e 
governança, no qual teve a implementação de programa de integridade, políticas de gestão 
de riscos, transparência, responsabilidade e prestação de contas, desenvolvimento de 
competência dos colaboradores e gestores em fase de implementação. 
 

O Sescoop Nacional elaborou a ficha técnica de indicadores de desempenho, utilizado 
por esta UPC. Neste ano foi evidenciado os direcionadores relacionados a melhoria da 
eficiência da formação profissional, aumento da eficiência da atuação finalística e aumento 
do número de cooperativas atendidas. 
 
4.2.2 Principais ações de supervisão, controle e de correição adotadas pela UPC para a 
garantia da legalidade, legitimidade, economicidade e transparência na aplicação dos 
recursos públicos  

 
Em 2020 foram realizadas reuniões ordinárias e extraordinárias dos Conselhos Fiscal e 

Deliberativo para acompanhamento do Plano Anual de Trabalho. Houve auditoria 
independente, auditoria do Sescoop Nacional, da CGU e do TCU na modalidade virtual. 

 
Além da auditoria interna de processos realizada periodicamente, cujas orientação são 

implementadas, esta Unidade iniciou a implantação da gestão de riscos, que engloba os de 
conformidade e de integridade, que vai culminar com a implementação de planos de 
tratamento para a mitigação dos mesmos.  

 
A transparência é mantida por meio da publicação dos relatórios no Portal da 

Transparência e pela manutenção do Serviço de Informação ao Cidadão, que esta Unidade 
aderiu como parte integrante do projeto Revitalização da Transparência proposto pela 
Unidade Nacional. 

 
Além disso, esta Unidade aderiu ao Programa de Integridade Nacional, que conta com 

Canal de Denúncias, processo e instâncias de tratamento e Política de Consequências para 
eventuais casos de desvios de conduta que comprometam a integridade organizacional. 

 
 
 
 
 
 



 

 

4.3 Resultados e Desempenho da Gestão  
 

As informações pertinentes ao desempenho das Ações, Programas e Gratuidades do 
Exercício de 2020 desta Unidade, estão disponíveis no Portal da Transparência, através do 
endereço eletrônico: http://www.somoscooperativismo.coop.br/transparencia-sescoop. 
 

 
 
 

“Em 2025, o cooperativismo será reconhecido pela sociedade por sua competitividade, 
integridade e capacidade de promover a felicidade dos cooperados”. Essa é a visão de futuro 
do cooperativismo e consequentemente do SESCOOP. Algumas ações vêm sendo realizadas 
para que isso seja possível. 

 
Em 2019, foi realizada a atualização do Plano Estratégico 2015-2020, trazendo algumas 

mudanças nos desafios do cooperativismo e nos objetivos estratégicos, a fim de responder às 
mudanças do ambiente, alinhar à Diretriz de Atuação Finalística e atender algumas demandas 
identificadas no Congresso Brasileiro do Cooperativismo. Além disso, foi revisitado e aprovado 
o modelo de atuação da Unidade Nacional frente às cooperativas e às Unidades Estaduais, 
reposicionando e orientando sua atuação.  

 
Em 2020, houve a continuidade do trabalho com o desdobramento do novo Plano 

Estratégico, cuja vigência será de 2021 a 2023. Foram definidos, conjuntamente com as 
unidades estaduais, os indicadores dos objetivos estratégicos, respectivas metas e iniciativas 
institucionais. Essas têm como objetivo impulsionar o alcance das metas e foram incluídas no 
plano de trabalho da Unidade Nacional para 2021.  

 
Além dos indicadores dos objetivos estratégicos, a fim de mensurar os resultados 

obtidos em 2020, foram definidos seis Direcionadores que foram perseguidos pelas Unidades 
ao longo do ano:  

(i) melhoria da eficiência da formação profissional;  
(ii) aumento da eficiência da atuação finalística;  
(iii) aumento do número de cooperativas atendidas;  
(iv) aumento da maturidade da governança e gestão das cooperativas; e  
(v) melhoria da conformidade das cooperativas;  
(vi) melhoria da percepção e satisfação sobre os serviços prestados pelo Sescoop.  Esse 

último não foi mensurado devido à pandemia, que impossibilitou a realização da pesquisa em 
2020 - a qual foi postergada para o ano seguinte.  

 



 

 

Os direcionadores, assim como impulsionaram a aferição dos resultados, auxiliaram no 
alinhamento e na padronização de conceitos e classificações, e na concretização da Diretriz 
Finalística como modelo de atuação das unidades.  

 
Para atendimento aos Direcionadores, priorização adotada para 2020, foi definido um 

rol de indicadores e metas, conforme tabela abaixo. As metas foram alcançadas por meio da 
execução das respectivas iniciativas/programas.  

 
Cada Direcionador contém um ou mais indicadores, que foram mensurados e serão 

apresentados abaixo junto à meta proposta. 
 

  Tabela 01 – Direcionadores 
Direcionador Indicador Meta Execução Iniciativas 

1. Melhoria da 
Eficiência da 
formação 
profissional 

Recursos aplicados 
na aprendizagem 
profissional por 
beneficiário 

900,00 - Aprendiz Cooperativo 

1. Melhoria da 
Eficiência da 
formação 
profissional 

Recursos aplicados 
na qualificação por 
beneficiário 
 

817,02 482,34 

Bolsa de Qualificação, Curso para 
Formação de Conselheiros; 
Oficina Profissionalizante; Curso 
de Informática, Curso Básico de 
Cooperativismo, Roca Oficina 
Profissionalizante  

1. Melhoria da 
Eficiência da 
formação 
profissional 

Recursos aplicados 
no aperfeiçoamento 
profissional por 
beneficiário 

5.385,22 618,75 Missão Técnica 

2. Aumento da 
Eficiência da 
atuação 
finalística 

Razão do orçamento 
executado na área 
finalística 

54% 54% 
Atividades executadas na área 
finalística 

3. Aumento do 
número de 
cooperativas 
atendidas 

Cobertura de 
atendimento de 
cooperativas com 
registro ativo na OCB 

43% 46% 
Atendimento as 31 (trinta e uma) 
cooperativas das 67 (sessenta e 
sete) registradas e ativas. 

Fonte: SESCOOP/AL 

É importante informar que a iniciativa “Aprendiz Cooperativo” iniciou apenas em 
novembro de 2020 e deverá ser concluída em 2021. A instrutoria foi realizada pelos 
colaboradores do Sistema OCB/AL por plataforma virtual.  

Dessa forma, os resultados apresentados neste tópico refletem a priorização realizada 
por esta entidade em 2020. 

 

 
 
 
 



 

 

4.4 Resultados alcançados ante os objetivos estratégicos e as prioridades da 
gestão  
 
4.4.1 - 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 
Marivá Pereira de Oliveira 
Valor investido no Objetivo (realizado): R$ 5.795,00 

 
 Tabela 02 – Indicadores de Resultado do Objetivo Estratégico 1 

Principais Iniciativas Indicadores 
2020 

Meta Prevista 
Resultado 
Alcançado 

Programa de Orientação 
Cooperativista 

Recursos aplicados na 
aprendizagem profissional por 
beneficiário 

77 116  

Aprendiz Cooperativo Recursos aplicados na 
aprendizagem profissional por 
beneficiário 

- - 

Fonte: SESCOOP/AL 
 

i. Análise dos resultados obtidos e dos indicadores 
 

Observa-se que o Programa de Orientação Cooperativista ultrapassou a meta prevista 
em 39 pessoas beneficiadas. Identifica-se que a sociedade em geral tem buscado maior 
conhecimento nas ações e práticas cooperativistas. 

 
No quesito Aprendiz Cooperativo, há uma cooperativa que cumpre as regras com o 

Programa do Jovem Aprendiz iniciado no 2º semestre, no entanto sua conclusão dar-se-á no 
exercício de 2021. Quanto aos valores financeiros, foram ministrados pelos colaboradores do 
Sistema OCB/AL. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

4.4.2 - 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 
Marivá Pereira de Oliveira 
Valor investido no Objetivo (realizado): R$ 764.727,16 

 
 Tabela 03 – Indicadores de Resultado do Objetivo Estratégico 2 

Principais Iniciativas Indicadores 
2020 

Meta Prevista 
Resultado 
Alcançado 

Curso p/Formação de Conselheiros Recursos aplicados na qualificação 
por beneficiário 

50 54 

Oficina Profissionalizante Recursos aplicados na qualificação 
por beneficiário 

381 679 

Curso de Informática Recursos aplicados na qualificação 
por beneficiário 

15 19 

Curso Básico de Cooperativismo Recursos aplicados na qualificação 
por beneficiário 

7 20 

Roça Oficina Profissionalizante Recursos aplicados na qualificação 
por beneficiário 

180 331 

Missão Técnica Recursos aplicados na qualificação 
por beneficiário 9 12 

Total 642 1.115 
Fonte: SESCOOP/AL 
 
i. Análise dos resultados obtidos e dos indicadores 

 
A profissionalização da gestão é meta primordial para as cooperativas e, mesmo com 

um período desafiador vivido pela pandemia, o Sescoop Alagoas conseguiu realizar vários 
eventos como: Cursos para Formação de Conselheiros, Oficinas Profissionalizantes, Cursos de 
Informática, Cursos Básico de Cooperativismo, Roça Oficina Profissionalizante, Missões 
Técnicas.  Em todos eles, houve atendimentos além das metas previstas, que foi de 642 e com 
uma realização de 1.115 atendimentos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

4.4.3 - 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 
Marivá Pereira de Oliveira 
Valor investido no Objetivo (realizado): R$ 437.921,85 

 
 
 Tabela 04 – Indicadores de Resultado do Objetivo Estratégico 3 

Principais Iniciativas Indicadores 
2020 

Meta Prevista Resultado 
Alcançado 

Bolsa de Qualificação Recursos aplicados na qualificação 
por beneficiário 

460 485 

Manutenção do Funcionamento – 
CAPCOOP - - - 

Fonte: SESCOOP/AL  
 
              O centro de custo “Manutenção do Funcionamento – CAPCOOP” está relacionado ao 
indicador de resultado do objetivo estratégico 3, porém não houve meta para 2020. 
 
i. Análise dos resultados obtidos e dos indicadores 
 
  A Bolsa de Qualificação Profissional é uma das modalidades do benefício Seguro-
Desemprego que beneficia os trabalhadores e as cooperativas do ramo agropecuário na 
entressafra. Neste período, os trabalhadores ficam com contrato de trabalho suspenso e em 
capacitações oferecidas pelo empregador.  
 

Durante a pandemia a atividade profissional foi suspensa, mas ainda conseguiu 
capacitar 485 pessoas, com duas cooperativas beneficiadas. 
 
 
4.4.4 - Objetivo estratégico 4: Promover a profissionalização da governança 
cooperativista 
 

Este objetivo estratégico não teve iniciativas no plano anual de trabalho de 2020.  
 
 
 
 
 



 

 

4.4.5 - 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 
Marivá Pereira de Oliveira 
Valor investido no Objetivo (realizado): R$ 21.897,73 

 
  Tabela 05 – Indicadores de Resultado do Objetivo Estratégico 5 

Principais Iniciativas Indicadores 
2020 

Meta Prevista 
Resultado 
Alcançado 

PAGC Cobertura de atendimento de 
cooperativas com registro ativo na 
OCB 

20 21 

Programa de Acompanhamento 
Cooperativista  

Cobertura de atendimento de 
cooperativas com registro ativo na 
OCB 

24 10 

Fonte: SESCOOP/AL 
 
i. Análise dos resultados obtidos e dos indicadores 
  

O PAGC – Programa de Acompanhamento da Gestão Cooperativista – alcançou seu 
objetivo com a aplicação de questionários voltados à melhoria da gestão em 21 cooperativas, 
mesmo com situação causada pela pandemia. 

 
O desafio da aplicação do PAGC foi o impedimento da realização das AGOs – 

Assembleias Gerais Ordinárias – presenciais causado pela pandemia, pois parte das 
cooperativas, principalmente na zona rural, não possuem acesso à Internet, portanto não 
poderiam realizar remotamente. 

 
Em relação ao Programa de Acompanhamento Cooperativista foram previstas 24 

reuniões de alinhamento e houve realização em 10 cooperativas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

4.4.6 - 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. 

Responsável 
Marivá Pereira de Oliveira 
Valor investido no Objetivo (realizado): R$ 10.348,52 

 
  Tabela 06 – Indicadores de Resultado do Objetivo Estratégico 6 

Principais Iniciativas Indicadores 
2020 

Meta Prevista 
Resultado 
Alcançado 

Ação Saúde Número de pessoas beneficiadas 50 64 
Cooper Ação Número de pessoas beneficiadas 52 52 

Fonte: SESCOOP/AL 
 

i. Análise dos resultados obtidos e dos indicadores 
 

A ação saúde focou na melhoria da saúde bucal de cooperados, colaboradores e 
familiares na perspectiva de atingir cárie zero no Sistema Cooperativista Alagoano. É 
importante salientar que é um programa a longo prazo, provavelmente mais quatro anos de 
execução. Esse ano atendeu seis cooperativas com 64 pessoas beneficiadas, atendendo o 
público permitido em cada ação conforme o protocolo sanitário.  

 
O projeto Cooper Ação objetiva disponibilizar serviços gratuitos na área da saúde às 

cooperativas alagoanas e atendeu 52 pessoas no primeiro trimestre com interrupção do 
Projeto devido à pandemia da Covid-19. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

4.4.7 - 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 
Marivá Pereira de Oliveira 
Valor investido no Objetivo (realizado): R$ 88.631,36 

 
  Tabela 07 – Indicadores de Resultado do Objetivo Estratégico 7 

Principais Iniciativas Indicadores 
2020 

Meta Prevista 
Resultado 
Alcançado 

Ação Cooperativista Número de pessoas beneficiadas 50 33 
Dia de Cooperar Número de pessoas beneficiadas 50 61 

Fonte: SESCOOP/AL 
 
i. Análise dos resultados obtidos e dos indicadores 
 
 As atividades de Ação Cooperativista e do Dia de Cooperar teve alteração de formato 
devido às mudanças globais ocorridas pela Covid-19. Foram estabelecidas atividades de 
distribuição de máscaras, protetores faciais e totem para álcool em gel. Além disso, as 
atividades realizadas em campo aberto precisaram cumprir as exigências estabelecidas pelos 
Governos Federal e Estadual, e algumas desenvolvidas no formato drive-thru, impediram o 
registro do público beneficiado. 
   
 A ação cooperativista alcançou um público de 33 pessoas beneficiadas e no Dia de 
Cooperar teve 61 participantes.  O “Dia C” foi intenso e marcado por muita solidariedade e 
cooperação. O Sistema OCB/AL realizou o evento na cidade de Santana do Ipanema 
juntamente com a Cooperativa de Avicultores e Agricultores Familiares do Sertão Alagoano 
(Coopafas). 
 

A ação foi voltada para as vítimas das enchentes que atingiram parte do município. 
Com o transbordamento do rio Ipanema, a água invadiu ruas e casas, causando grande 
destruição. Muitas famílias perderam móveis, eletrodomésticos, roupas, documentos, entre 
outros objetos. 
 

A comunidade atingida, conjunto Artur Moraes, fica bem próxima à sede da 
Cooperativa Coopafas. Sensibilizados com tanto sofrimento, a cooperativa e o Sistema OCB/AL 
decidiram ajudar. 

 
 
 



 

 

As doações vieram de diversos setores da sociedade como de cooperativas – a exemplo 
da Macrocoop, colaboradores do Sistema OCB/AL e clientes do projeto Roça Cooperativa. Um 
condomínio residencial, uma igreja evangélica e uma agência dos Correios em Mangabeiras 
aderiram à campanha e também foram pontos de coleta.  
 

A Coopafas cadastrou cerca de 100 famílias para receberem os donativos. Com o 
cadastro em mãos, o Sistema OCB/Alagoas preparou kits personalizados para cada família de 
acordo com a quantidade de pessoas, gênero e idade. Antes da entrega, dos donativos, foi 
preparado um almoço nutritivo e saboroso. Foram aproximadamente 500 quentinhas feitas 
por voluntários da cidade.  

 
Enquanto o almoço estava sendo preparado, perto da sede da cooperativa em uma 

igreja evangélica, foi realizado atendimento jurídico. A comunidade pode tirar dúvidas 
principalmente sobre o auxílio emergencial que foi pago pelo Governo Federal a pessoas em 
situação de vulnerabilidade durante a pandemia do novo coronavírus (Covid-19). 
 
 
4.4.8 - Objetivo estratégico 8: Aprimorar a gestão estratégica e padronizar 
processos 
 

Este objetivo estratégico não teve iniciativas no plano anual de trabalho de 2020.  
 
 
4.4.9 - 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 
Márcia Túlia Pessôa de Sousa 
Valor investido no Objetivo (realizado): R$ 19.867,11 

 
  Tabela 08 – Indicadores de Resultado do Objetivo Estratégico 9 

Principais Iniciativas Indicadores 
2020 

Meta Prevista 
Resultado 
Alcançado 

Desenvolvimento de Competências Quantidade de ações do Projeto 89 93 
Desenvolvimento de Competências Funcionários e estagiários 

beneficiados 
20 16 

Desenvolvimento de Competências Prestadores beneficiados 10 05 
Fonte: SESCOOP/AL 
 
 



 

 

O Projeto Desenvolvimento de Competências objetiva desenvolver as competências 
técnicas dos colaboradores, contribuindo para a melhoria de processos do Sistema OCB/AL. 
Foram realizadas reuniões de alinhamento, formações, missão técnica, rodas de leitura e 
eventos de aperfeiçoamento (pós-graduação). 
 

As reuniões de alinhamento foram com o objetivo de alinhar as diretrizes estratégicas 
da instituição, acompanhamento das metas e resultados obtidos no decorrer do exercício. As 
reuniões foram realizadas, na medida do possível, uma vez por semana, com a participação 
de funcionários, estagiários e prestadores do Sistema OCB/AL.  
 

Em 2020, em virtude da pandemia, as formações foram realizadas na modalidade 
virtual. Temas como, “Gestão de Riscos”, “Gestão de Recursos Humanos para Cooperativa”, 
“Assembleia Geral na Prática”, “Riscos e Controles”, Governança Cooperativa”, 
representaram exemplos de algumas formações. A missão técnica à Unidade do Sescoop 
Paraíba possibilitou boas práticas em processos internos.  
 

Para melhorar o diálogo entre os participantes, foram realizadas rodas de leitura 
referente a normas internas e sobre o programa de integridade. Alguns funcionários do 
SESCOOP/AL participaram de pós-graduações no decorrer do exercício.  
 
 
4.4.10 - Objetivo estratégico 10: Aprimorar e intensificar o relacionamento com 
as cooperativas 
 

Este objetivo estratégico não teve iniciativas no plano anual de trabalho de 2020.  
 
 
4.4.11 - 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 
Márcia Túlia Pessôa de Sousa 
Valor investido no Objetivo (realizado): R$ 71.762,10 

 
 
             Não houve indicadores e metas para o objetivo estratégico 11. O valor realizado de 
R$71.762,10 foi destinado para atender as despesas do centro de custo “Comunicação e 
Marketing”. 
 
 



 

 

i. Análise dos resultados obtidos e dos indicadores 
 

Em 2020 a Assessoria de Comunicação do Sescoop Alagoas focou o trabalho nas mídias 
digitais/redes sociais, já que são os meios onde há resultados imediatos. O Instagram foi uma 
das ferramentas mais utilizadas para divulgar as ações por meio de um planejamento 
adequado.  

 
Como um ano atípico por conta da pandemia, o trabalho da Assessoria de 

Comunicação também foi intenso para comunicação interna. Ferramentas como Trello 
(gerenciamento de projetos) e Zoom (web conferência) foram bastante utilizadas, o que 
facilitaram o trabalho e o tornaram mais eficaz e ágil.  

 
Com a chegada do novo Portal da Transparência, a Assessoria de Comunicação se 

dedicou a trabalhar com a nova ferramenta para também multiplicar o funcionamento a 
outros setores.  

 
De forma responsável e seguindo os protocolos, a Assessoria de Comunicação fez a 

cobertura de eventos e ações, organizados pelo Sescoop/AL em parceria com cooperativas, 
como o Dia de Cooperar (“Dia C”), o projeto Literarte da Cooperativa Educacional de Xingó 
(Coopex), além da participação de Missão Técnica para acompanhar cooperativas 
agropecuárias à cidade de Areia (PB) – o objetivo foi apresentar empreendimentos 
surpreendentes e inspiradores. 

 
Em relação ao “Dia C” foi realizada uma campanha intitulada de “Juntos Somos +”, que 

realizou ações com cooperativas como arrecadação de donativos para vítimas de enchentes 
no Sertão de Alagoas e também doação de materiais de higiene a cooperativas de catadores 
de materiais recicláveis.  

 
O Projeto Roça Cooperativa, que tem como objetivo escoar a produção das 

cooperativas agropecuárias alagoanas, recebeu peças publicitárias, nova identidade visual, 
ações de marketing digital, além de gerenciamento de redes sociais.  

 
Outras ações como o “Cozinha da Roça” (curso de culinária que utiliza produtos do 

projeto Roça Cooperativa), “Portas Abertas” (é inspirado no projeto da OCB Nacional e tem 
como objetivo apresentar a sede e funcionamento do Sistema OCB/AL) e “Nossa História” 
(produção de documentários sobre a história das cooperativas registradas e regulares) foram 
executados pelo setor da Comunicação desde o planejamento até às ações práticas.  

 
Como um ano marcado pelo modo on-line, a Assessoria de Comunicação participou de 

cursos, encontros e reuniões importantes para o desenvolvimento do setor, a exemplo do 
Encontro Nacional dos Comunicadores do Sistema OCB.  

 
 



 

 

        Diversas cooperativas foram atendidas pelo setor de Comunicação do Sescoop Alagoas 
com serviços como identidade visual, campanhas para redes sociais, além de 
acompanhamento de ações relevantes. 
 
ii. Principais desafios até 2020 e panorama geral dos desafios até o término da vigência do 
Plano Estratégico. 
 

2020 foi um ano desafiador para o mundo. A pandemia trouxe limitações ao trabalho, 
mas que com responsabilidade, competência e comprometimento a equipe do Sescoop 
Alagoas conseguiu cumprir metas e apresentar bons resultados.  

 
Inicialmente o modelo adotado de trabalho foi o remoto (home office) que teve que 

passar por adaptações para assim ser executado da melhor forma possível. Após essa fase e 
seguindo todas as medidas de segurança, o trabalho voltou a ser presencial, mas com grandes 
limitações por conta do cenário. 

 
Muitas ações e projetos deixaram de ser realizados como propostos inicialmente 

devido à situação, mas foram adaptados para que ocorressem dentro do possível. A Assessoria 
de Comunicação realizou adaptações necessárias junto ao demais setores e o formato on-line 
foi bem aproveitado.  

 
Como não há previsão de atividades dentro da normalidade, já que o mundo ainda 

enfrenta a pandemia, os desafios permanecem. Com as muitas adaptações para essa 
realidade, a equipe da Comunicação, bem como todos os outros setores, desempenha os 
trabalhos como muito profissionalismo, driblando obstáculos e fazendo o possível para que 
as ações e projetos sejam realizados. 

 
 

iii. Conclusão com avaliação de resultado e ações de melhoria de desempenho. 
 

Dentro do possível, o trabalho de todos os setores do Sescoop/AL atingiu objetivos. As 
limitações e obstáculos existiram, mas não foram motivo para interromper totalmente ações 
e projetos, além de execuções administrativas. 

 
As dificuldades de 2020 fortaleceram a equipe da Comunicação, bem como os demais 

setores. A criatividade foi essencial para poder mostrar que mesmo diante de um grave 
problema, é possível construir e colher bons frutos. O gerenciamento de crise, temática 
abordada em formação de 2019, foi colocado em prática e com muito cuidado e 
responsabilidade pudemos entregar grandes resultados.    

 
Por ser um momento fora do comum, equívocos podem ter existido, mas que serviram 

de lição e aprendizado para que no ano seguinte pudéssemos enfrentar os obstáculos com 
mais segurança. E assim está sendo, 2020 foi um ano de muito aprendizado, compreensão, 
mas acima de tudo de compromisso. 

 



 

 

4.4.12 - Objetivo estratégico 12: Aperfeiçoar o controle, ampliar e diversificar as 
fontes de recursos 
 

Este objetivo estratégico não teve iniciativas no plano anual de trabalho de 2020. 
 
 
4.4.13 – Apoio à Gestão 

Descrição geral  
Iniciativas e processos que dão suporte à gestão no alcance da estratégia 

Valor investido: R$  1.040.738,63 

 
 

O valor investido de R$1.040.738,63 foi destinado para atender as despesas do 
Conselho Deliberativo, Conselho Fiscal, Presidência, Superintendência, Administrativo-
Financeiro e Jurídico. Cabe destacar que para o exercício de 2020, não houve indicadores e 
metas para o apoio à gestão.  
 

4.5 Resultados das principais áreas de atuação (gestão)  
 
4.5.1 Gestão orçamentária e financeira 
 

Em relação ao desempenho orçamentário do exercício de 2020, foram utilizados os 
indicadores abaixo: 
 
  Tabela 09 – Índice de Realização do Orçamento 

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 2019 2020 

Total Realizado (R$) 3.956.914,08 2.461.689,46 

Total Previsto (R$) 5.911.391,42 3.233.600,00 

Índice de Realização do Orçamento (%) 66,94 76,12 

Fonte: Orçamento Integrado – Sistema Zeus 
 

       É importante informar que o valor total previsto em 2020 foi menor do que no ano 
anterior. Houve uma redução de R$2.677.791,42 no orçamento previsto.  
 
       Ao analisar o exercício de 2020 é constatado que o índice de realização do orçamento 
em 2020 foi de 76,12%.  
 
 



 

 

  Tabela 10 – Participação das Despesas Totais de Pessoal no Orçamento Realizado  

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 2019 2020 

Total das Despesas com Pessoal (R$) 905.805,66 1.002.325,09 

Orçamento Total Realizado (R$) 3.956.914,08 2.461.689,46 

Participação da folha de pagamento (%) 22,89 40,71 

Fonte: Orçamento Integrado - Zeus 
 
 

A folha de pagamento no exercício de 2020 foi distribuída com um total de nove 
funcionários, totalizando uma despesa com pessoal de R$1.002.325,09. 

  
 Ao analisar o total das despesas com pessoal entre os anos informados na Tabela 10 

o valor do acréscimo em 2020 foi de R$96.519,43.  
  
O percentual de participação da folha de pagamento em 2020 foi maior do que em 

2019 em virtude da redução orçamentária no exercício vigente.   
 
 
   Tabela 11 – Participação das Despesas de Pessoal Alocados na Área Finalística no Total das Despesas Totais   
de Pessoal 

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 2019 2020 

Despesas de Pessoal da área finalística (R$) 260.844,20 260.607,46 

Total das despesas de pessoal (R$) 905.805,66 1.002.325,09 

Participação da folha da área finalística (%) 28,80 26,00 

Fonte: Orçamento Integrado – Sistema Zeus 
 

       A área finalística teve um total de três funcionários, com a distribuição de cargos da 
seguinte forma: uma gerente e dois técnicos. Em 2020 a participação da folha da área 
finalística foi de 26%.  
 
       Houve uma redução de R$236,74 de despesas de pessoal da área finalística no ano de 
2020 comparado ao ano anterior.  
 
 
 
 
 



 

 

 Tabela 12 – Participação das Despesas de Pessoal Alocados na Área Meio no Total das Despesas Totais de 
Pessoal 

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 2019 2020 

Despesas de Pessoal da área meio (R$) 644.961,46 741.717,63 

Total das despesas de pessoal (R$) 905.805,66 1.002.325,09 

Participação da folha da área meio (%) 71,20 74,00 

Fonte: Orçamento Integrado – Sistema Zeus 
 

       As despesas com pessoal para a área de suporte foram compostas por seis funcionários 
com a distribuição de cargos da seguinte forma: uma superintendente, um assessor, duas 
gerentes, uma analista e uma técnica.  
 
       74% representou a participação da folha da área meio (suporte) no exercício de 2020, 
com relação ao total das despesas de pessoal.  
 
       Houve um aumento de R$ 96.756,17 de despesas de pessoal da área meio no ano de 
2020 comparado ao ano anterior.  
 
 
  Tabela 13 – Índice de Realização do Orçamento da Área Meio 

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 2019 2020 

Orçamento realizado da área meio (R$) 558.769,58 390.650,21 

Orçamento previsto da área meio (R$) 1.650.427,42 1.503.148,00 

Índice de Execução Orçamentária da Área Meio (%) 33,86 25,97 

Fonte: Orçamento Integrado – Sistema Zeus 
 
 

       Ao analisar a execução orçamentária apenas da área meio, exceto despesas de pessoal, 
é possível constatar que houve uma redução de R$ 168.119,37 no ano de 2020 com relação 
ao ano anterior. Em 2020 o índice de execução orçamentária da área meio foi de 25,97%. 
 
 
 
 
 



 

 

 Tabela 14 – Índice de Realização do Orçamento da Área Finalística 
Nome: Índice de realização do orçamento da área finalística 

Descritivo: Refere-se ao valor da execução orçamentária da área finalística, exceto pessoal 

Fórmula: (Valor do orçamento realizado pela área finalística, exceto pessoal e encargos/ Valor do orçamento  
previsto da área finalística) x 100 

Elemento 2019 2020 

Orçamento realizado da área finalística (R$) 2.492.338,42 1.068.714,16 

Orçamento previsto da área finalística (R$) 4.260.964,00 1.730.452,00 

Índice de Execução Orçamentária da Área Finalística (%) 58,49 61,76 

Fonte: Orçamento Integrado – Sistema Zeus 
 

 
       Foi executado 61,76% do orçamento da área finalística com exceção de despesas de 
pessoal. O valor total realizado de R$1.068.714,16 foi destinado para atender as demandas 
das cooperativas registradas e regulares com o Sistema OCB/AL e outras despesas de 
manutenção da área fim.  
 
  Tabela 15 – Participação dos Recursos do Fundecoop no Orçamento Total da Unidade 

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 2019 2020 

Valor Fundecoop recebido pela Unidade (R$) 3.679.569,00 1.289.897,01 

Valor total do Orçamento Realizado (R$) 3.956.914,08 2.461.689,46 

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

92,99 52,40 

Fonte: Orçamento Integrado – Sistema Zeus 
 
 

       Em 2019 o valor do repasse do FUNDECOOP foi significativo, o percentual da 
participação dos recursos totais no orçamento total da unidade foi de 92,99%.  
 
       Porém o valor recebido pela Unidade Estadual de Alagoas em 2020 foi menor em 
comparação ao exercício anterior. Houve uma redução do recurso do repasse em 
R$2.389.671,99. O plano anual de trabalho precisou ser adaptado para atender as demandas 
das cooperativas, pagar os custos fixos e possibilitar um saldo do exercício.  
 
       Em 2020 a participação dos recursos totais do Fundo no orçamento total da unidade 
foi de 52,40%. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

   Tabela 16 – Participação do Saldo de Exercícios Anteriores no Orçamento Realizado 
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 2019 2020 

Saldo de Exercícios Anteriores (R$) 6.927.446,43 7.838.610,75 

Valor do Orçamento Realizado (R$) 3.956.914,08 2.461.689,46 

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

175,07 318,42 

Fonte: Orçamento Integrado – Sistema Zeus 

 
 
      É importante informar que não houve a utilização dos recursos de saldos de exercícios 
anteriores nos anos de 2019 e 2020 na elaboração da proposta e reformulação orçamentária 
da Unidade.  
 
      A Tabela 16 demonstra o valor total acumulado de Saldos de Exercícios Anteriores, em 
relação ao valor do orçamento realizado no exercício. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

4.5.2 Gestão de Custos  
 
       Para o exercício de 2020 foi previsto um valor total orçamentário de R$3.233.600,00, 
distribuído da seguinte forma: R$1.730.452,00 para atender os custos da área finalística e 
R$1.503.148,00 para a área de suporte (meio).  
 
  Tabela 17 – Custos por Área de Atuação 

Custos por área de atuação 

Descritivo: Valores realizados nas áreas finalística e meio 

Áreas Ano de 2020 % 

Custo área Finalística R$1.329.321,62 54% 

Custo área Meio R$1.132.367,84 46% 

Valor Total Executado R$2.461.689,46 100% 

Fonte: Orçamento Integrado – Sistema Zeus 
 
       Com base nos valores realizados nas áreas de atuação, é possível constatar que houve 
uma economia de R$401.130,38 na área finalística e R$370.780,16 na área meio com relação 
aos valores previstos para o exercício, totalizando R$771.910,54 de saldo orçamentário. 

 
 
 

 
 
 

 
      Informações mais detalhadas sobre os custos estão disponíveis no item 5.1, Quadro de 
“Principais Despesas”. 
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4.5.2 Gestão de Pessoas   
 

 
       Existe na instituição, uma norma de contratação de pessoal, que inicia com o 
levantamento de demanda, usualmente encaminhado pela unidade setorial solicitante. Uma 
vez identificada a disponibilidade orçamentária, é dado início ao trâmite de recrutamento e 
seleção. 
 
       Noticia-se por meio do site institucional, Instagram e outros canais de comunicação. O 
processo tem cronograma que contempla desde entrega de currículo e documentos 
comprobatórios até a contratação, passando por psicodiagnóstico, entrevista estruturada e 
exame admissional. 
 
       O Sescoop Alagoas tem baixo turnover, 09 empregados, todos ativos e um em condição 
de aposentadoria. 
 
 
Tabela 18 – Indicadores Gerenciais sobre a Gestão de Pessoas 

Indicador de Turnover 
Nº % Nº % Nº % 

2018 2019 2020 
Número de Admissões 2 22,22 - - 1 11,11 
Número de Demissões 0 0 1 12,50 0 - 
Total de Empregados 9 100 8 100 9 100 
Movimentação média anual de pessoal (turnover) 
((número de admissões + número de demissões/2)/ nº empregados 
final do período)*100 

11,11 6,25 5,55 

Fonte: SESCOOP/AL 
 
 
       A instituição dispõe de avaliação de desempenho, em havendo disponibilidade 
orçamentária o salário pode ser acrescido percentualmente desde que o colaborador tenha 
sido bem avaliado com base nos critérios estabelecidos pela metodologia aplicada.  
 
       A norma de educação contempla empregados a partir de um ano de contrato, a 
exceção é se houver demanda específica da contratante e essa demanda não tiver previsão 
no ato da seleção, nesse caso pontual, é possível o recém contratado participar de formação 
subsidiada pelo Sescoop/AL. 
 
       Sobre o levantamento de necessidades de treinamento, está em fase conclusiva de 
elaboração para implantação em 2021. 
 
       Para refinar a elaboração do plano de desenvolvimento de pessoal, é disponibilizada 
pesquisa estruturada com base no plano cargos e carreiras, cada empregado responde 
individualmente a sua, em seguida, cada ponto respondido é aprofundado 
pormenorizadamente. 
 



 

 

       Por se tratar de instituição enxuta no tocante ao número de empregados, 
apresentando baixo turnover, em 2020 equivalente a 5,55%, o clima organizacional  é 
considerado bom, haja visto a longevidade dos empregados na instituição. 
 
       O trabalho é realizado presencialmente, contudo, em março de 2020 houve um 
intervalo de tempo onde trabalhou-se por meio remoto, precisamente uma semana, um 
pequeno percentual de profissionais apresentou eficiência na rotina cotidiana. 
 
       Acerca das principais metas não alcançadas considera-se a inconclusão do plano anual 
de capacitação e sobre um desafio significativo, o processo de avaliação de desempenho que 
traz grau de complexidade na aplicabilidade o que se compreende a necessidade de melhoria 
para o próximo exercício. 

 
       As tabelas nº 10, 11 e 12 tratam sobre as despesas de pessoal (empregados).  

 
 

4.5.3 Gestão de Licitações e Contratos  

 
 
I. Conformidade legal: principais normas internas e mecanismos de controle e prevenção 
de irregularidades ou falhas utilizadas: 
 

Na ordem política brasileira, a filosofia anticorrupção está declarada a partir de 
algumas dessas ideias como a moralidade, impessoalidade e publicidade conforme a 
Constituição Federal de 1988. 

 
Diante disso, no Sescoop/AL, as aquisições foram realizadas adotando-se necessárias 

medidas para esclarecer sistemas apropriados de contratações com base na transparência, 
competência e decisões eficazes para prevenir a corrupção. Conforme determina as 
Resoluções 850 e 860/2012 do Conselho Nacional do Sescoop. 

 
Além disso, foram utilizados canais de comunicação entre os colaboradores e 

fornecedores, colaborando com o desenvolvimento e o fortalecimento do ambiente para uma 
boa governança corporativa. Para isso, houve a utilização de checklist por parte da comissão 
de licitações juntamente com a Gerência de Controladoria Interna, servindo como uma lista 
de verificação que se constitui em diretriz única e organizada para viabilizar de forma eficiente 
a contratação que se pretende realizar. 

 
Destaca-se também a realização de uma ampla pesquisa dos preços buscando um valor 

real de mercado na composição de orçamentos por meio de parâmetros necessários para a 
tomada de decisões para o melhor custo-benefício entre os valores e a qualidade dos 
produtos, conforme decisões do Tribunal de Contas da União e Instruções Normativas. 
Tomando ainda como base empresas que atuam no ramo pertinente ao objeto pretendido, 
pesquisas em sites de amplo domínio, assim como em portais do Governo Federal.  



 

 

 
Visando uma melhor realização nas atividades e segurança para as contratações, 

houve a capacitação dos funcionários e pregoeiro, que é de suma importância devido à 
constante atualização da legislação com o propósito de contribuir para o desenvolvimento 
institucional. 

 
Publicidade e Transparência são outros fatores relevantes onde a Administração é 

obrigada a publicar seus extratos das contratações na rede mundial de computadores. §1º, 
Artigo 5º, da Resolução nº 850/2012 do Conselho Nacional do Sescoop.  
 
 

PROCEDIMENTOS 
 

Nos procedimentos licitatórios e Contratações Diretas realizadas pelo Setor de 
Licitação, inclui-se a emissão do cartão de CNPJ das empresas participantes na composição 
dos preços, buscando primar pelos princípios da isonomia, economicidade, além da 
transparência nas contratações.  

 
Elaboração de Estudo Técnico Preliminar para as aquisições serem realizadas de forma 

eficiente e eficaz, evitando a perda de recursos financeiros com compras sem planejamento. 
As aquisições com bons planejamentos prévios trazem melhor qualidade dos produtos, assim 
como a durabilidade dos mesmos, evitando novas compras para os mesmos fins.  

 
Utilização de checklist para manter os atos do processo com qualidade: ele tem por 

finalidade orientar a organização do processo, pois viabiliza de forma racional e eficiente não 
só as licitações, como as futuras contratações. É um instrumento que proporciona condições 
necessárias para um assessoramento direto, eficiente e ágil conforme Portaria AGU 
nº1.161/2010. 

 
A realização de um procedimento licitatório não é facilmente compreendido como um 

ato legal a ser atendido, constituindo-se em um uma barreira a ser superada, mas sobretudo 
para otimizar recursos. É um poderoso instrumento para medir relação custo-benefício com 
base no princípio constitucional da economicidade (Casagrande - 2005). É de extrema 
importância que a Comissão Permanente de Licitação não seja somente capacitada, e sim 
entenda o processo licitatório como um todo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
CONTRATAÇÕES REALIZADAS NO PERÍODO DA PANDEMIA 

 
Tabela 19 – Resumo dos valores de contratações classificadas pelos principais tipos de serviços ou bens, bem como com a indicação das áreas da organização 
favorecidas com a aquisição 

PROCESSO DESC_OBJETO TIPOS  NOME_CONTRATADA CNPJ  DT_CONTRATO 

 VL_CONTRATO 
ORDEM DE 

FORNECIMENTO/ 
SERVIÇO  

 VL_PAGO  
VIGENCIA 
ENTREGA 

EXECUÇÃO 

CONTRATO 
ORDEM DE 

FORNECIMENTO 
ORDEM DE SERVIÇO 

DL 
19.04.45/2020 

Máscaras Descartáveis 
e Álcool em Gel. 
OBS: Só houve a 
aquisição de álcool em 
gel. ÁREA MEIO 

COVID  
DM Comercial Médica LTDA – 
ME 

35.880.234/0001-55 28/04/2020            3.470,00          470,00  1 
OS Nº 

01.04.DL.19/2020 

DL 
24.05.50/2020 

Equipamentos de 
proteção facial (EPIs). 
ÁREA FINALÍSTICA 

DIA C  
Ricardo Maia Costa 
77753780425 12.724.646/0001-09 27/05/2020            2.900,00       2.900,00  1 

OF Nº 
01.05.DL.50/2020 

DL 
37.08.81/2020 

Estrutura para Evento 
DRIVE THRU Literário – 
Cooperativa Coopema. 
ÁREA FINALÍSTICA 

DIA C  
Padrão Locação e Eventos 
Eireli  07.684.405/0001-35 11/08/2020            1.100,00       1.100,00  1 

OS Nº 
01.08.DL.37/2020 

TOTAL            7.470,00       4.470,00   

Fonte: SESCOOP/AL  
 
              Durante a Pandemia da Covid-19 foram necessários a realização de aquisições voltadas para adaptação e apoio às cooperativas de 
educação, enfermagem, além de material necessário para segurança dos colaboradores da instituição. 
 

Durante o ano de 2020 foi necessária uma reestruturação do Setor de Tecnologia da Informação, vez que houve perda de diversos 
dados e arquivos da Instituição, havendo a busca urgente nas aquisições necessárias para solucionar os problemas diagnosticados. Tudo 
isso foi realizado com a assistência da Infraestrutura de Tecnologia de Informação do Sescoop Nacional que de imediato se propôs a apoiar 
o Sescoop/AL com acompanhamento diário e designando soluções que foram acatadas e executadas, trazendo melhor segurança e 
estrutura para o Setor de Tecnologia da Informação da Instituição.  

 
            A Tabela 20, que trata sobre as contratações realizadas visando a reestruturação da área de tecnologia da informação, está no 
apêndice.  
 



 

 

 
Tabela 21 – Contratações mais Relevantes, sua Associação com os Objetivos Estratégicos e Justificativas para essas Contratações 

PROCESSO 

 
 

OBJETIVO ESTRÁTÉGICO 
DESC_OBJETO NOME_CONTRATADA CNPJ  

DT_CONTRAT
O 

 
VL_CONTRATO 

ORDEM DE 
FORNECIMENT

O/ 
SERVIÇO 

 VL_PAGO  
VIGENCIA 
ENTREGA 

EXECUÇÃO 

CONTRATO 
ORDEM DE 

FORNECIMENT
O 

ORDEM DE 
SERVIÇO 

PA Nº SC 80.08/2020 
3 – Ampliar o acesso das cooperativas às 
soluções de formação e qualificação 
profissional, e 13 – Gestão de Sistema 

Vale Alimentação  
Sodexo Pass do Brasil 
Serviços e Comercio S.A 

69.034.668/0001-56 14/08/2020 
        

140.400,00  
141.700,00  12 

1º Termo 
Aditivo  

PA Nº SC 59.06/2020 
3 – Ampliar o acesso das cooperativas às 
soluções de formação e qualificação 
profissional, e 13 – Gestão de Sistema 

Agenciamento de 
viagens, sob demanda  

Lysturismo Viagens e 
Passagens LTDA 

12.212.064/0001-35 18/06/2018           
83.000,00  

36.065,62  12 2º Termo 
Aditivo  

PP 01/2020 
3 – Ampliar o acesso das cooperativas às 
soluções de formação e qualificação 
profissional 

Gestão de Abastecimento 
de Combustível  

Prime Consultoria e 
Assessoria Empresarial 
LTDA 

05.340.639/0001-30 19/10/2020 
          

48.000,00  0,00 12 
CT Nº 

01.10.PP.01/2
020 

PA Nº SC 42.03/2020 
3 – Ampliar o acesso das cooperativas às 
soluções de formação e qualificação 
profissional 

Gestão de Abastecimento 
de Combustível  

Ticket Serviços S/A 47.866.934/0001-74 30/03/2020 
          

48.000,00  
 43.534,69 12 

6º Termo 
Aditivo  

PA Nº SC 27.01/2020 
11 – Garantir comunicação frequente e ágil 
com os seus públicos 
 

Assessoria de imprensa e 
Comunicação 

Sabrina Ramires 
Scanoni -MEI 

26.886.575/0001-47 16/03/2020           
48.000,00  

 48.000,00 12 1º Termo 
Aditivo  

PA Nº SC 
108.11/2020 

13 – Gestão de Sistema 

Serviços de Contabilidade 

Lessa & Moura 
Contabilidade e 
Consultoria Empresarial 
S/S 

04.307.530/0001-38 12/11/2020           
48.000,00  

   48.000,00  12 2º Termo 
Aditivo 

DL 52.10.92/2020 

7: Apoiar práticas de responsabilidade 
socioambiental  
 

Locação de Estrutura de 
Palco, Som e Iluminação 
para evento Literarte 
2020. 

M.A Santos Júnior 
Produções – ME 

11.055.931/0001-03 15/10/2020 
          

41.000,00  
   20.500,00  3 

OF Nº 
01.09.DL.52/2

020 

DL 52.10.92/2020 

7: Apoiar práticas de responsabilidade 
socioambiental  
 

Locação de Estrutura de 
Palco, Som e Iluminação 
para evento Literarte 
2020. 

M.A Santos Júnior 
Produções – ME 11.055.931/0001-03 15/10/2020 

          
41.000,00     20.500,00  3 

OF Nº 
02.09.DL.52/2

020 

PA Nº SC 38.03/2020 
13 – Gestão de Sistema Limpeza e Conservação 

Predial  
AR Terceirização Eireli – 
EPP 

11.161.173/0001-08 06/05/2020 
          

30.714,84  
38.424,83  12 

3º Termo 
Aditivo  

DL 45.09.88/2020 

13 – Gestão de Sistema Aquisição de 
equipamento (NAS) para 
armazenamento de dados 
– Backup 

Controle Net 
Tecnologia LTDA  

03.247.280/0001-25 28/09/2020 
          

24.000,00  
   24.000,00  3 

OF Nº 
01.09.DL.45/2

020 

Fonte: SESCOOP/AL 
 



 

 

A disponibilização de vale-refeição decorre de previsão de acordo coletivo de trabalho 
com o sindicato laboral em prol dos colaboradores, além de trazer uma maior probabilidade 
para uma alimentação saudável, traz a motivação para que esses se sintam motivados, vez 
que os benefícios que uma empresa disponibiliza para os funcionários além de evitar a evasão 
dos colaboradores na busca por outras instituições que tragam o melhor custo benefício, 
proporcionam melhores condições de trabalho para veicular melhor produtividade e 
crescimento para empresa.  

 
O evento Literarte, organizado pela Coopex nas unidades Escola Boa Ideia e Escola 

Convivendo, foi realizado no formato Drive in onde todos: pais, estudantes, professores, 
convidados, entre outros, participaram dentro dos veículos, devido aos protocolos 
necessários para evitar a propagação da Covid-19.  

 
Apesar dessa intempérie, os cooperados conseguiram realizar o evento. Houve a 

necessidade de reinventar com locação de estruturas de montagem, palco e som necessários 
para manter os protocolos essenciais exigidos pelos decretos vigentes durante a pandemia.  

 
O tema foi “O Tempo”, designando toda a retrospectiva dos eventos anteriores, fazendo 

uma viagem no tempo, apresentando toda trajetória já percorrida. Buscando análise mais 
sistêmica, o Literarte é um evento que contribui com o desenvolvimento dos alunos, 
professores, do comércio local, da comunidade e de todos que participaram direta e 
indiretamente.  

 
As demais contratações decorrem da necessidade da sua própria natureza, sendo 

comuns e essenciais para qualquer instituição.  
 
 
 



 

 

Gráfico 01: Número de Processos em 2020 (MODALIDADES)  

 
Fonte: SESCOOP/AL  
 
Gráfico 02: Número de Empresas Contratadas  

 
Local: Maceió/AL 
Regional: Rio Largo/AL 
Outras Localidades: São Paulo/SP, Brasília/DF, Goiás/GO, Paulo Afonso/Bahia, Gramado/RS e Florianópolis/SC 
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Realizados 116 1 2 73 10
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Finalizados 86 1 2 73 10

Em Andamento 4 0 0 0 0
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Outro ponto relevante a ser destacado, é o prazo para finalização dos procedimentos 
realizados por pregão presencial, inexigibilidade, termo aditivo e dispensas de licitação 
destacados no gráfico abaixo: 
 
Gráfico 03: Média dos prazos para finalização dos processos 

 
 
 
Gráfico 04: Número de Empresas Contratadas (TIPO) 

 
  

 
Procedimentos mais simples são realizados em períodos mais curtos, enquanto os 

procedimentos que exigem mais conhecimento técnico ou com objetos que exigem mais 
atenção devido à quantidade de itens tendem a ser realizados em um período de tempo 
maior.  
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Cabe destaque o fato do ano de 2020 ser atípico, devido à crise de ordem sanitária que 
assolou o mundo, fazendo com que muitos procedimentos tivessem um tempo maior para 
sua finalização devido à paralização das atividades no período de isolamento social.  

 
 

AÇÕES NECESSÁRIAS PARA O MELHOR PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES NO 
DECORRER DO ANO DE 2020 

   
1. Lista dos materiais e serviços necessários para a realização das atividades realizadas pela 
Instituição;  
2. Acompanhamento dos contratos vigentes juntamente com a Assessoria Jurídica e Setor 
Financeiro, determinando o prazo de 3 (três) meses antes do término das vigências dos 
contratos, visando não haver perda dos prazos e em consequência prejuízos financeiros para 
o Sescoop/AL;  
3. Implantação de um novo fluxo para a tramitação dos procedimentos junto a 
Controladoria, visando o aprimoramento da comunicação interna entre os setores 
pertencentes à Instituição, principalmente com o Setor Financeiro e Assessoria Jurídica, antes 
da efetivação do pagamento.  
4. Criação de Banco de Dados de Fornecedores com a indicação do nome, CNPJ, e-mail, 
objeto em que a empresa atua no mercado e telefone para contato, sincronizando com a 
agenda do telefone e e-mail do Setor de Compras;  
5. Utilização do Trello como ferramenta diária de planejamento para as novas contratações, 
ações e procedimentos, com acompanhando de cada ação realizada em cada procedimento;  
6. Estudo Técnico Preliminar das aquisições, analisando o custo benefício e a eficácia das 
contratações e aquisições antes de gerar despesa; (ainda de forma informal).  
 

MECANISMOS DE CONTROLE PARA MELHOR ACOMPANHAMENTO, PLANEJAMENTO E 
TRANSPARÊNCIA DA INSTITUIÇÃO 

 
1. Planilha com controle dos Procedimentos Administrativos, Procedimentos Licitatórios, 
Termos Aditivos e Vigência dos Contratos; 
2. Protocolo dos procedimentos em ordem sequencial e indicação do mês e ano; 
3. Nova numeração para as dispensas de licitação com indicação da ordem sequencial, mês, 
ano e número de protocolo;  
4. Número de contratos e ordens de fornecimento e serviço com ordem sequencial por 
processo, mês, modalidade e ano em que foram emitidas;  
5. Utilização da plataforma Trello aumentando comunicação entre o Setor de Licitação e os 
demais setores;  
6. Digitalização dos procedimentos com nome padronizado dos procedimentos;   
7. Publicação dos Extratos de Declaração de Dispensa de Licitação em tempo hábil, 
aumentando a transparência, divulgação de dados sobre despesas, licitações e contratos para 
que a sociedade em geral no que tange ao acesso à informação (mais de 90% dos endereços 
eletrônicos das entidades do Sistema “S” não contêm página com as informações sobre os 
contratos e convênios firmados).  



 

 

4.5.4 Gestão de Patrimônio e infraestrutura  

 
A Norma Interna de Controle de Bens Permanentes estabelece critérios e procedimentos 

para o controle dos bens patrimoniais do SESCOOP/AL. Os itens abordados na norma são:  
 

a) Conceituação 
b) Ingresso de Bens Permanentes 
c) Incorporação do Bem ao Patrimônio 
d) Identificação do Bem 
e) Controle, Movimentação e Fiscalização 
f) Inventário 
g) Transferência e Empréstimo 
h) Baixa do Bem 
i) Alienação e Doação de Bem Patrimonial 
j) Responsabilidades 
k) Disposições Gerais 

 
 

O SESCOOP/AL não tem sede própria, utilizando-se de sublocação de salas da OCB/AL. 
Até o mês de junho de 2020, o rateio das despesas de manutenção (energia elétrica, água e 
esgoto, IPTU, telefone fixo, Internet, segurança eletrônica e taxa de bombeiros) era de 50%, e 
após a atualização de laudo técnico a proporcionalidade de utilização dos espaços foi para 
70% para pagamento do SESCOOP/AL, nas despesas de energia elétrica, água e esgoto, IPTU,  
segurança eletrônica e taxa de bombeiros. 
 

A estrutura física está com capacidade limitada em virtude da falta de espaço para guarda 
dos documentos físicos de anos anteriores, inclusive colaboradores de setores diferentes 
dividindo a mesma sala. 
 

No decorrer do exercício foram adquiridos bens de equipamentos de informática, 
máquinas e equipamentos e direito de uso de softwares. Os principais investimentos 
realizados em 2020 foram na área de TI.  
 

As baixas de bens foram relacionadas às máquinas e aos equipamentos, a equipamentos 
de informática e a um mobiliário.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

4.5.5 Gestão ambiental e sustentabilidade  

 
Como registro de boa prática, na sede do SESCOOP/AL ocorre a separação dos resíduos 

recicláveis. Os mesmos são descartados em coletores seletivos e destinados a duas 
cooperativas que atuam no ramo da coleta seletiva de material reciclável. São elas: 
Cooperativa de Recicladores de Lixo Urbano de Maceió (COOPLUM) e Cooperativa de 
Reciclagem de Alagoas (COOPREL). Os colaboradores interessados em contribuir com essa 
iniciativa trazem materiais recicláveis utilizados em suas respectivas residências. 
 

A ação realizada pelo Sistema abrange a questão ambiental a partir de um grande 
programa de destinação de lixo e materiais descartáveis, focado na reutilização, reciclagem e 
destinação correta de detritos produzidos na sede e nas residências dos colaboradores. A 
destinação dos mesmos às cooperativas tem a pretensão de impulsionar a geração de 
emprego e renda, melhorando as condições de trabalho de quem atua nessas cooperativas. 
 

Relacionado à licitação sustentável, não há adoção de nenhum critério de 
sustentabilidade ambiental na aquisição de bens e/ou na contratação de serviços. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

4.5.6 Gestão da Tecnologia da Informação  

 
O SESCOOP/AL não possui modelo de governança de TI.  

 
Segue abaixo as contratações mais relevantes de recursos de TI.  

 
1. Aquisição de HD Externo com capacidade de 1TB para todos os Setores, evitando perda 
de dados;  
2. Aquisição das Licenças (1 unidade) Windows Server para o Servidor e Windows e (5 
unidades) Windows 10 Pro para os computadores que ainda não estavam licenciados;  
3. Placas de rede para implantar barreiras de segurança evitando invasores;  
4. Aquisição de (2 unidades) HD Interno de 2TB cada, para realização dos backups;  
5. Aquisição de Equipamento NAS com 2 HD’s de 4TB cada, para armazenamento de 
dados;  
6. Aquisição do Software SOS Backup; 
7. Contratação de empresa para Suporte de TI para concretizar toda a reestruturação da 
TI da Instituição;  
8. Aquisição de Antivírus. 

 
As despesas com as contratações realizadas visando a reestruturação da área de 

tecnologia da informação estão informadas na Tabela 20 no apêndice. 
 

I. Principais Iniciativas (sistemas e projetos) e resultados na área de TI por cadeia de 
valor, assim como Segurança da Informação: 
 

1. Formatação do Servidor Principal para versão mais nova, licenciado com 25 cals padrão 
vindo da licença dele;  
2. Retirada dual balance TP Link para instalação do PFSENSE. Fazendo com que essa 
instalação trouxesse a segurança para rede, vez que antes essa segurança era inexistente;  
3. Instalação com os seriais válidos dos antivírus ESET E KASPERSKY; 
4. Organização dos equipamentos de uso nos Racks; 
5. Instalação do PFSense. 



 

 

5 – Informações orçamentárias, financeiras e contábeis  
 

5.1 Desempenho financeiro do exercício 
 
  Tabela 22 – Principais contas do ativo  

Principais contas do ativo (em reais) 2020 2019 Variação 
Caixa e equivalentes de caixa (a) 7.838.611 6.927.446 13% 
Créditos e valores a receber  8.524 22.502 -62% 
Despesas pagas antecipadamente 18.130 17.726 2% 
Depósitos judiciais (b) 270.625 118.016 129% 
Imobilizado (c) 236.485 293.541 -19% 
Intangível 3.746 - - 
Total 8.376.121 7.379.231 14% 

Fonte: SESCOOP/AL 
 

(a) As aplicações financeiras são efetuadas em instituição financeira, com resgate a 
qualquer momento, na modalidade de Certificado de Depósito Bancário (CDB-DI). 

 
(b) Trata-se de ação ordinária, com pedido de tutela de urgência concedido pelo judiciário, 

na qual a entidade pleiteia que seja determinada a suspensão da exigibilidade das 
contribuições sobre seguridade social e de terceiros (contribuição previdenciária 
patronal, RAT/SAT, PIS, contribuições destinadas a terceiros, Incra, Funrural, Salário-
educação), declarando-se a imunidade e a isenção tributária ampla do Autor por ser 
um serviço social autônomo e, por consequência, uma entidade beneficente sem fins 
lucrativos nos termos do §7º, do art. 195, da CF/88 c/c o art. 14, do Código Tributário 
Nacional, mediante depósito nos autos dos valores devidos. 
 

(c) A entidade constituiu comissão para avaliar os bens do ativo imobilizado e intangível 
sobre os aspectos de tempo de vida útil, taxas de depreciação e avaliação. A comissão 
não encontrou valor residual relevante e/ou alteração no tempo de vida útil dos bens 
patrimoniais do Sescoop. Conforme registros e controles existentes, não sendo 
realizado nenhum ajuste contábil em decorrência desta avaliação. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  Tabela 23 – Principais contas do passivo  
Principais contas do passivo (em reais) 2020 2019 Variação 
Contas a pagar CP 3.582 20.863 -83% 
Salários, encargos sociais e impostos a recolher 16.015 12.016 33% 
Provisões trabalhistas e previdenciárias (a) 49.990 54.176 -8% 
Provisão para demandas judiciais (b) 282.528 129.258 119% 
Patrimônio Líquido 8.024.006 7.162.918 12% 
Total 8.376.121 7.379.231 14% 

Fonte: SESCOOP/AL 

 
(a) São obrigações com férias, abono pecuniário, adicional de 1/3 das férias, adicional de 

1/3 do abono pecuniário e encargos sociais incidentes, cujos valores são provisionados 
mensalmente e baixados pela ocasião da concessão das férias. 

 
(b) Declaração de imunidade tributária sobre toda e qualquer contribuição social 

incidente sobre a folha de pagamento de seus empregados bem como o 
reconhecimento da isenção fiscal ampla com a exoneração das contribuições 
tributárias de terceiros. Com isso as obrigações a recolher estão sendo reconhecidas 
no passivo a longo prazo em contrapartida do depósito judicial. Conforme explicado 
na nota explicativa nº 6. 

 
  Tabela 24 – Principais receitas  

Principais receitas (em reais) 2020 2019 Variação 
Receitas de contribuições (a) 2.023.333 2.078.844 -3% 
Receitas de contribuições FUNDECOOP (b) 1.289.897 3.679.569 -65% 
Receitas de juros de títulos de renda 62.847 225.647 -72% 
Outras Receitas 9 - - 
Total 3.376.086 5.984.060 -44% 

Fonte: SESCOOP/AL 

 
(a) O valor refere-se às contribuições realizadas pelas cooperativas do Estado, por meio do 

pagamento da GPS e repasse do INSS para o Sescoop Nacional. 

 
(b) Refere-se a um complemento de recursos fornecidos pelo Sescoop Nacional, uma vez 

que somente as contribuições realizadas pelas cooperativas do Estado não são 
suficientes para execução de suas atividades. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
  Tabela 25 – Principais despesas 

Principais despesas (em reais) 2020 2019 Variação 
Transferências contribuições para OCB 62.963 54.147 16% 
Pessoal, encargos e benefícios sociais 1.002.325 905.806 11% 
Administrativas (a) 213.374 721.052 -70% 
Institucionais (b) 147.197 275.677 -47% 
Serviços de terceiros (c)  972.545 1.899.250 -49% 
Outras despesas 116.596 142.939 -18% 
Total 2.515.000 3.998.871 -37% 

Fonte: SESCOOP/AL 

 
(a) O ambiente administrativo do Sescoop sofreu impacto especificamente devido às 

alterações de trajetória em face das medidas de isolamento social para prevenção à 
Covid-19, ainda que a entidade tenha adotado alternativas para a continuidade das 
operações, o grupo de despesas administrativas sofreram grande reflexos no que se 
refere a reduções de gastos, principalmente nas rubricas relacionadas as despesas com 
viagens e locomoções. 

(b)   A entidade intensificou as campanhas institucionais, realizando a contratação de 
serviços de divulgações de mídias para as campanhas de valorização do Sescoop, 
cooperativismo e do movimento do Somoscoop. 

 

(c) O grupo de despesas com serviços de terceiros, até o quarto trimestre de 2020 está 
representado por contratações de serviços de consultoria, e também pela contratação 
de serviços especializados em manutenção de software, de transportes e serviços de 
instrutores. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

5.2 Demonstrações contábeis e notas explicativas 
 

O Sescoop elabora suas informações contábeis em observância às determinações 
contidas na Norma Brasileira de Contabilidade Técnica Aplicada ao Setor Público - NBC TSP 11 
- e evidencia todas as informações relevantes próprias das demonstrações contábeis, as quais 
estão consistentes com as utilizadas pela administração na sua gestão. 

 
As demonstrações contábeis de 2020 foram as primeiras elaboradas de forma a aplicar 

os requerimentos contidos nas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor 
Público. Essa adoção não produziu efeitos sobre a posição patrimonial e financeira da 
entidade nos períodos apresentados, assim como não identificou efeitos de estimativas ou 
tampouco à necessidade de aplicação retrospectiva de estimativas, tendo sido elaboradas as 
demonstrações contábeis com a adoção das NBCs TSP. 
 

As principais práticas contábeis aplicadas na elaboração das demonstrações contábeis 
seguem apresentadas nas notas explicativas Item 2.3, disponível no Portal da Transparência e 
prestação de contas por meio do endereço eletrônico: 
http://www.somoscooperativismo.coop.br/transparencia-sescoop. 
 

 
 

O ambiente social e econômico brasileiro sofreu um grande impacto e alterações de 
trajetória em face das medidas de isolamento social para prevenção à Covid-19. Para 
enfrentamento do estado de calamidade pública decretado pelos governos, o Sescoop adotou 
medidas emergenciais de isolamento a partir de março de 2020, determinando o trabalho 
remoto para todos os colaboradores. 

 
Neste cenário adverso, o Governo editou a Medida Provisória 932/2020, de 31 de 

março de 2020, que autorizou o Poder Executivo Federal a reduzir alíquotas de contribuição 
aos serviços sociais autônomos. Esta determinação provocou redução dos recursos 
orçamentários disponíveis para o Sescoop com efeitos nos meses de junho, julho e agosto. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

5.3 Conclusões de auditorias independentes e as medidas adotadas em relação 
a eventual modificação de opinião 
 
Quadro 04 – Conclusões de auditorias independentes e as medidas adotadas em relação a eventual 
modificação de opinião 

Origem Deliberação 
/Nº do item 

Descrição sucinta do item da 
deliberação 

Providências adotadas/ações 
implementadas 

Auditoria 
Independente 

da Russell 
Bedford Brasil 

Relatório 
sobre as 

Demonstraçõ
es Contábeis 
31/12/2020 

Em nossa opinião, as demonstrações 
contábeis acima referidas apresentam 
adequadamente, em todos os aspectos 
relevantes, a posição patrimonial e 
financeira do SESCOOP/AL em 31 de 
dezembro de 2020, 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. 

Não houve ressalva ou abstenção de 
opinião que demandasse 
providências pela alta 
Administração. 

Fonte: SESCOOP/AL 
 
 
5.4 Publicação do relatório dos auditores independentes 
 

A UPC elabora as Demonstrações Contábeis e anualmente as submete a Auditoria 
Independente e posteriormente realiza a publicação do relatório dos auditores independentes 
sobre as Demonstrações Contábeis no portal de transparência e prestação de contas, 
disponível através do sitio eletrônico: 
http://www.somoscooperativismo.coop.br/transparencia-sescoop. 
 
 

 



 

 

6 – Anexos, apêndices e links 
 
Tabela 20 – Contratações realizadas visando a Reestruturação da Área de Tecnologia da Informação 

PROCESSO DESC_OBJETO NOME_CONTRATADA CNPJ  DT_CONTRATO 

 * VL_CONTRATO 
ORDEM DE 

FORNECIMENTO/ 
SERVIÇO 

*VL_PAGO  
VIGENCIA 
ENTREGA 

EXECUÇÃO 

CONTRATO 
ORDEM DE 

FORNECIMENTO 
ORDEM DE 
SERVIÇO 

DL 67.10.101/2020 
Plataforma para 
videoconferência e 
capacitação.  

A S Distribuidora de 
Tecnologia Eireli 

34.024.477/0001-29 13/11/2020            2.340,00       2.340,00  12 
OF Nº 

01.11.DL.67/2020 

 

PROCESSO DESC_OBJETO NOME_CONTRATADA CNPJ  DT_CONTRATO 

 * VL_CONTRATO 
ORDEM DE 

FORNECIMENTO/ 
SERVIÇO 

*VL_PAGO  
VIGENCIA 
ENTREGA 

EXECUÇÃO 

CONTRATO 
ORDEM DE 

FORNECIMENTO 
ORDEM DE 
SERVIÇO 

DL 26.05.49/2020 

Serviços de 
Telecomunicações – Link 
Dedicado 100mbps, em fibra 
ótica 

Veloo Net LTDA 08.059.661/0001-02 02/06/2020           12.000,00  9.000,00 12 
CT Nº 

01.05.DL.26/2020 

 

PROCESSO DESC_OBJETO NOME_CONTRATADA CNPJ  DT_CONTRATO 

 * VL_CONTRATO 
ORDEM DE 

FORNECIMENTO/ 
SERVIÇO 

*VL_PAGO  
VIGENCIA 
ENTREGA 

EXECUÇÃO 

CONTRATO 
ORDEM DE 

FORNECIMENTO 
ORDEM DE 
SERVIÇO 

DL 33.07.68/2020 Licença Antivírus   
Society Informática 
Comercial Eireli  

00.333.978/0001-75 24/07/2020            3.376,00       3.376,00  24 
OF Nº 

01.07.DL.33/2020 

DL 41.08.79/2020 
Software Licenciado 
Windows Server e Windows 
10 PRO 

A.S Distribuidora de 
Tecnologia LTDA  

34.024.477/0001-29 25/08/2020            2.356,10       2.356,10  4 
OF Nº 

01.08.DL.41/2020 

DL 50.10.93/2020 
Software de Backup – 
Validade de 3 anos  

Virtos Informática LTDA  03.348.929/0001-02 09/10/2020            1.600,00       1.600,00  3 
OS Nº 

01.10.DL.50/2020 

TOTAL  7.332,10 7.332,10  

 



 

 

PROCESSO DESC_OBJETO NOME_CONTRATADA CNPJ  DT_CONTRATO 

 * VL_CONTRATO 
ORDEM DE 

FORNECIMENTO/ 
SERVIÇO 

*VL_PAGO  
VIGENCIA 
ENTREGA 

EXECUÇÃO 

CONTRATO 
ORDEM DE 

FORNECIMENTO 
ORDEM DE 
SERVIÇO 

DL 36.08.78/2020 
HD Digital Interno de 2TB 
SATA  

Mixpel Comércio de 
Papelaria e Informática 
Eireli  

11.050.845/0001-08 06/08/2020            1.258,00       1.258,00  3 
OF Nº 

01.08.DL.36/2020 

DL 44.09.87/2020 Placa de Rede  
Vhr Comercial Informática 
Eireli 

24.644.710/0001-12 28/09/2020               200,00          200,00  2 
OF Nº 

01.09.DL.44/2020 

DL 45.09.88/2020 
Aquisição de equipamento 
(NAS) para armazenamento 
de dados – Backup  

Controle Net Tecnologia 
LTDA  

03.247.280/0001-25 28/09/2020           24.000,00     24.000,00  3 
OF Nº 

01.09.DL.45/2020 

DL 56.10.99/2020 
HD Externo 1TB para os 
setores do Sescoop/AL 

Vhr Comercial Informática 
Eireli 

26.644.710/0001-12 30/10/2020            2.295,00       2.295,00  3 
OF Nº 

01.10.DL.56/2020 

DL 64.11.112/2020 

Aquisição de HD externo 1TB 
para atender à 
Superintendência e Controle 
Interno pertencentes ao 
Sescoop/AL.  

Vhr Comercial Informática 
Eireli 

24.644.710/0001-12 01/12/2020            1.374,00       1.374,00  3 
OF Nº 

01.11.DL.64/2020 

TOTAL 29.127,00 29.127,00  

 

PROCESSO DESC_OBJETO NOME_CONTRATADA CNPJ  DT_CONTRATO 

 * VL_CONTRATO 
ORDEM DE 

FORNECIMENTO/ 
SERVIÇO 

*VL_PAGO  
VIGENCIA 
ENTREGA 

EXECUÇÃO 

CONTRATO 
ORDEM DE 

FORNECIMENTO 
ORDEM DE 
SERVIÇO 

DL 59.11.90/2020 

Contratação de empresa 
para prestar serviços de 
Suporte em Tecnologia da 
Informação.  

A S Distribuidora de 
Tecnologia Eireli 

34.024.477/0001-29 17/11/2020           18.000,00  2150,00 12 
CT Nº 

01.11.DL.59/2020 

Fonte: SESCOOP/AL 
 
* Os valores designados na coluna “VL_PAGO”, correspondem aos valores pagos da data da assinatura do contrato até o mês de dezembro 
de 2020.  
 


