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MensageM do Presidente

Vergilio Frederico Perius 
Presidente do Sistema Ocergs-Sescoop/RS

O ano de 2016 destacou-se por inúmeras ações 
e atividades desenvolvidas pelo Sistema Ocergs-
Sescoop/RS em benefício das sociedades coope-
rativas do Rio Grande do Sul. Tais ações, expostas 
no presente relatório, evidenciam o desenvolvi-
mento do cooperativismo gaúcho, refletido pelo 
aumento do movimento econômico, da geração 
de novos postos de trabalho e do número de  
associados nas nossas cooperativas.

Dentre as ações promovidas pelo Sistema em 
apoio ao desenvolvimento das cooperativas, 
destacam-se as relações de aproximação com o 
Estado, com o objetivo de torná-lo parceiro e in-
centivador do cooperativismo. Nesse sentido, no 
ano em que completou 45 anos de fundação, a 
Ocergs passou a contar com uma sede própria 
no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, 
onde ocorre anualmente a Expointer, uma das fei-
ras mais importantes da América Latina. A área foi 
concedida pelo Estado à Organização pelo perío-
do de 25 anos e conta com infraestrutura moder-
na e acessível para utilização das cooperativas.

A instalação do Conselho Estadual do Coopera-
tivismo (Cecoop), as reuniões realizadas com as 
Frencoops para a elaboração de propostas de 
projetos de lei, a ocupação de uma vaga na Co-
missão do Pleno da Junta Comercial do Estado e 
emissão de 272 pareceres através da assessoria ju-
rídica também demonstram os esforços feitos pelo 
Sistema para defender os interesses do setor.

A melhoria da gestão nas sociedades coopera-
tivas recebeu especial atenção, a fim de forta-
lecer o processo de profissionalização e qualifi-
cação de associados e empregados. Para isso, 
inúmeros eventos foram realizados, capacitan-
do e treinando 33.110 pessoas, no âmbito da 
Formação Profissional.

Os programas da Promoção Social também 
receberam especial atenção. O Projeto Apren-
diz Cooperativo, fundamental para o ingresso 
do jovem no mercado de trabalho, e a inova-
ção, com o Projeto Aprendiz Cooperativo do 
Campo, que visa incentivar a permanência do 
jovem no campo, beneficiaram 2.497 jovens.  
O Programa de Educação e Cultura Cooperati-
va foi reformulado para promover a educação 
cooperativa através da música e a integração 
das cooperativas e comunidades. E o Dia C 
mais uma vez mobilizou cooperativas de todo 
o Estado em prol de ações voluntárias. Ao 
todo, 6.594 voluntários e 119 cooperativas de 
93 municípios gaúchos uniram-se para benefi-
ciar mais de 121 mil pessoas. 

Os investimentos na área de Monitoramento fo-
ram feitos a fim de contribuir para a melhoria da 
credibilidade e transparência e promover a ado-
ção de boas práticas de gestão e governança nas 
cooperativas. Destacam-se os cursos para Con-
selheiros Fiscais, contadores, auditores internos, 
o Programa de Autogestão, as consultas técnicas, 
dentre outras ações que visam contribuir para 
melhoria dos resultados e do crescimento econô-
mico e social das cooperativas.

A campanha de comunicação Histórias Reais do 
Cooperativismo, que terá continuidade em 2017, 
destacou o importante papel humano e econômi-
co do cooperativismo na vida das pessoas e mos-
trou à sociedade que o sucesso do setor está no 
trabalho dos associados das cooperativas. 

As expectativas para o cooperativismo gaúcho 
em 2017 são otimistas, com a manutenção do 
crescimento, a expansão do volume de negó-
cios e o consequente aumento da renda dos 
associados.
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Órgãos colegiados do sisteMa ocergs-sescooP/rs

diretoria da ocergs
efetivos

Abel Moreira Paré
Irno Augusto Pretto – Diretor Técnico Sindical

Jânio Vital Stefanello
Margaret Garcia da Cunha

Orlando Borges Müller
Paulo Cézar Vieira Pires – Diretor-secretário

Valdir Bernardo Feller

suplentes
Adelar Steffler 
Alcides Mandelli Stumpf
Juarez da Rosa Cândido 
Leo Airton Trombka 
Perci Cardoso Costa 
Querino Volkmer 
Rui Polidoro Pinto 

Presidência do sisteMa ocergs-sescooP/rs
Vergilio Frederico Perius

conselho Fiscal da ocergs
efetivos

Gilberto Antônio Piccinini
José Antônio Severo Menezes

Paulo Abreu Barcellos

suplentes
Gilmar José da Costa
Leão Serrano de Oliveira Brito
Ricardo Lermen

conselho de Ética da ocergs

efetivos
Diamantino Marques dos Santos

Eltton Zielke
Eugênio Poltronieri

Gilberto Kny
Juan Francisco O’Keeffe Lay

suplentes
Antonio Johann
Jorge Luiz Bittencoourt da Rosa
Malvina Fandinho da Silva Amaral
Paulo César Haubert
Vinicius Ramos Pereira da Costa

conselho Fiscal do sescooP/rs

efetivos
Antônio Rogério Proença Tavares Crespo 

Euclides Vestena
Márcio Port

suplentes
Iloir de Pauli 
Loreni Domingos Foscarini 
Luiz Antônio Fouchi De Leon 

conselho tÉcnico sindical da ocergs
Irno Augusto Pretto – Diretor Técnico Sindical

Arno Malheiros
Juliano Pacheco Machado
Salvador Horácio Vizzotto

conselho adMinistratiVo do sescooP/rs

efetivos
Ari Rosso

Darci Pedro Hartmann
Jorge Antônio Martines

José Zordan

suplentes
Alceu Dalle Molle 
Gustavo André Lange 
Jorge Guilherme Robinson 
Maria Zélia Höhn 

Vergilio Frederico Perius – Presidente

suPerintendência do sisteMa ocergs-sescooP/rs
Norberto Tomasini
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FundaMento legal
Artigo nº 105 da Lei nº 5.764 de 16/12/71.

oBJetiVos Finalísticos
•  Apoiar as cooperativas na sua inserção em 

mercados; 
•  Contribuir para o aperfeiçoamento do marco 

regulatório do cooperativismo e induzir a im-
plementação de políticas públicas; 

•  Fortalecer a representação política e institucio-
nal do cooperativismo;

•  Fortalecer a imagem do Sistema Ocergs e di-
vulgar os benefícios do cooperativismo; 

•  Fomentar, produzir e disseminar conhecimen-
tos para o cooperativismo gaúcho.

oBJetiVos de gestão
•  Aprimorar a gestão estratégica e padronizar 

processos;
•  Aprimorar e intensificar o relacionamento com 

as cooperativas;
•  Garantir comunicação frequente e ágil com os 

seus públicos;
•  Aperfeiçoar o controle, ampliar e diversificar as 

fontes de recursos;
•  Desenvolver continuamente as competências 

dos colaboradores.

conteXto oPeracional
Entidade civil de natureza privada, sem fins lu-
crativos, com abrangência e base territorial no 
Estado do Rio Grande do Sul, integrada à Or-
ganização das Cooperativas Brasileiras (OCB) 
e ao Cadastro Nacional de Entidades Sindicais 
(CNES) como representante da categoria econô-
mica das cooperativas.

Missão 
Promover ambiente favorável para o desenvolvi-
mento das cooperativas gaúchas, por meio da 
representação político-institucional.

Visão
Ser reconhecida como entidade de excelência, 
promotora da sustentabilidade do cooperativis-
mo gaúcho e da promoção socioeconômica das 
pessoas que o integram.

FunÇão
Promover a representação institucional, o regis-
tro, cadastro e a certificação das cooperativas do  
Estado do Rio Grande do Sul.

Valores
•  Fidelidade aos princípios e à doutrina coope-

rativistas;
• Desenvolvimento e valorização das pessoas;
• Respeito à diversidade;
• Compromisso com a inovação e resultados;
• Transparência e austeridade.

organiZaÇão cooPeratiVa
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Cooperativismo Gaúcho em destaque

A Assembleia Geral Ordinária de 2016, apre-
ciou a prestação de contas do exercício de 2015 
e deliberou sobre o plano de trabalho 2016, entre 
outras pautas, todas aprovadas por unanimidade 
pelos presentes. 

Participaram 63 cooperativas, representando 
263 votos. “Hoje o que mais se exige é transpa-
rências das contas, em tudo que se faz. Estamos 
aqui reunidos para mostrar o que se fez e o nos-
so planejamento para o próximo exercício”, des-
tacou em sua fala aos cooperativistas presentes, 
o presidente do Sistema Ocergs-Sescoop/RS,  
Vergilio Perius.

O diretor-secretário da Ocergs, Paulo Pires, 
falou em nome da diretoria e ressaltou a impor-
tância do modelo de governança implementado 
desde 2014 e dos avanços já conquistados. 

O superintendente do Sistema Ocergs- 
Sescoop/RS, Norberto Tomasini, apresentou e 
deliberou sobre o Plano de Trabalho, o Orça-
mento de Receitas e Despesas do exercício de 
2016. Na sequência, o responsável técnico pelos 

auditores independentes, Joel Ireno Hartmann, 
apresentou o relatório sobre as demonstrações 
contábeis da Ocergs e afirmou que as mesmas 
representam adequadamente a posição patrimo-
nial e financeira da entidade. Posteriormente, o 
presidente do Conselho Fiscal da Ocergs, Gilber-
to Piccinini, apresentou o parecer do Conselho. 

O gerente jurídico do Sistema Ocergs- 
Sescoop/RS, Mário De Conto, explanou sobre 
as pautas do Sindicato. Entre elas, a autoriza-
ção da entidade, por intermédio de seu diretor 
técnico sindical, Irno Pretto, para representar os 
interesses da categoria patronal em dissídios 
coletivos, bem como efetuar negociações co-
letivas de trabalho e firmar, juntamente com o 
presidente, acordos e convenções coletivas de 
trabalho; definição do valor da Contribuição As-
sistencial para o exercício de 2017; e a homolo-
gação do Regimento Interno do Conselho Téc-
nico Sindical. Todos os itens foram apreciados 
na Assembleia Geral Ordinária e aprovados por 
unanimidade.
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Assembleia da Ocergs aprova prestação 
de contas de 2015 e plano de trabalho 2016

Diretor-secretário da Ocergs, Paulo Pires, explanou em nome da diretoria da Ocergs

AGO contou com a participação de 63 cooperativas, representando 263 votos
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RS sedia debate nacional sobre 
cenários da cadeia produtiva do leite

Reunião conjunta das Câmaras de Leite da OCB e Ocergs aconteceu em Nova Petrópolis

organiZaÇão cooPeratiVa  Ocergs
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A cadeia produtiva cooperativa do leite este-
ve reunida no Centro de Eventos de Nova Petró-
polis, durante a Piá Rural Show, quando foram 
debatidos os cenários políticos e o mercado de 
insumos para o leite e seus derivados. Diversas 
autoridades nacionais e técnicos do sistema 
cooperativo participaram do debate, que apon-
tou o direcionamento da cadeia cooperativa do 
leite brasileiro.

O presidente da OCB, Márcio Lopes de Freitas, 
ressaltou a importância da discussão dos cenários 
futuros do País em áreas fundamentais de atuação 
do setor cooperativo. “O cenário é bom, mas te-
mos que ficar atentos. Temos que ter estratégia, 
ter um rumo único”, argumentou. Freitas disse 
ainda que é necessário fortalecer as redes de rela-
cionamento e que as cooperativas precisam fazer 
sempre o que é urgente, sem descuidar das ques-

tões que são importantes para suas estratégias 
de negócios. “Vamos discutir os cenários do mer-
cado de leite, das commodities dos insumos, a 
ação do mercado e da política sobre o mercado”, 
finalizou. O evento contou com a participação do 
presidente do Sistema Ocergs-Sescoop/RS, Vergi-
lio Perius, do presidente da FecoAgro/RS, Paulo 
Pires e do secretário de Desenvolvimento Rural, 
Pesca e Cooperativismo, Tarcisio Minetto, além 
de presidentes e executivos de cooperativas de 
lácteos gaúchas. A programação foi aberta com 
o tema “Cenário Político: Desafios, oportunida-
des e perspectivas”, por Eduardo Lima Queiroz, 
da gerência de Relações Institucionais do Sistema 
OCB e contou ainda com uma apresentação da 
pesquisadora do Cepea/Esalq-USP, Natália Salaro 
Grogol, que abordou o cenário e fez uma análise 
do mercado de lácteos no Brasil. 

Diversas autoridades nacionais e técnicos do sistema
cooperativo participaram do debate
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As cooperativas integrantes da Câmara Temá-
tica do Leite ouviram o presidente da Federação 
dos Trabalhadores na Agricultura no RS, Carlos 
Joel da Silva, em encontro que teve como pauta 
a questão do Fundoleite, a relação da Fetag/RS 
com as cooperativas gaúchas, a análise da pro-
posta de pesquisa do setor pela Escoop e o en-
caminhamento do projeto de Assistência Técnica 
e Extensão Rural (Ater) para o governo do Estado.

Na oportunidade, a pesquisadora da Escoop, 
Paola Richter Londero, apresentou sua pesquisa 
cujo trabalho final foi editado em livro que trata 
sobre a utilização da Demonstração do Valor Adi-
cionado (DVA) como ferramenta de mensuração de 
benefícios econômicos e sociais dos stakeholders  
das cooperativas. A pesquisa foi realizada com 

dados de 2013 e com o resultado foi possível 
mensurar a riqueza gerada pela cooperativa, cuja 
parcela significativa foi direcionada para o Gover-
no. A pesquisadora salientou que o grande de-
safio é mensurar todos os benefícios oferecidos 
pela cooperativa de forma contábil, a fim de que 
o associado esteja ciente de todos os benefícios 
que aufere. 

O presidente da Fetag/RS, Joel Carlos da Silva, 
manifestou a importância do cooperativismo para 
a agricultura familiar e trouxe à tona a preocupa-
ção sobre a expansão das multinacionais. Ressal-
tou que o Fundoleite é uma proposta sujeita à 
participação do Estado e que é importante que 
haja união na forma de representação e posiciona-
mento entre a Fetag/RS e as cooperativas. 

Câmara Temática do Leite da Ocergs 
recebe o presidente da Fetag/RS

Cooperativismo recebeu o presidente da Fetag/RS, Joel Carlos da Silva

organiZaÇão cooPeratiVa  Ocergs
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Com participação do governador do Estado, 
José Ivo Sartori, foram empossados os novos inte-
grantes do Conselho Estadual do Cooperativismo 
(Cecoop). O colegiado reúne, de forma paritária, re-
presentantes do governo do Estado e da sociedade 
civil, representando o cooperativismo. A presidên-
cia do Cecoop é do secretário do Desenvolvimen-
to Rural, Pesca e Cooperativismo, Tarcisio Minetto.  
O Cecoop foi instituído na Política Estadual de 
Apoio ao Cooperativismo, sob a Lei nº 11.995, de  

30 de outubro 2003, e alterada pela Lei nº 14.482,  
de 28 de janeiro de 2014, e tem como atribuições:

• Coordenar as políticas de apoio ao coope-
rativismo;

• Acompanhar a elaboração da proposta orça-
mentária do Estado para o cooperativismo;

• Celebrar convênios com organismos públi-
cos ou entidades privadas para a execução de 
projetos de apoio ao desenvolvimento do siste-
ma cooperativista.

Instalado no Palácio Piratini o 
Conselho Estadual do Cooperativismo

Governador ressaltou a força do movimento cooperativo 
e sua representatividade na economia do Estado

Os representantes do cooperativismo no Cecoop são: Paulo Cézar Vieira Pires, Orlando Borges Muller, Valdir Bernardo Feller, 
Juarez da Rosa Cândido, Jânio Vital Stefanello, Irno Augusto Pretto, Margaret Garcia da Cunha e Abel Moreira Paré

organiZaÇão cooPeratiVa  Ocergs
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Os deputados da Frencoop/RS participaram 
de um café da manhã para debater ações de de-
senvolvimento do cooperativismo. No encontro, 
foram elencadas três iniciativas que demanda-
ram apoio da Frente. Dois projetos foram en-
caminhados pela Frencoop ao governo federal:  
a criação do Programa de Habitação de Interes-
se Social, que envolve o Ministério do Desen-
volvimento Social (MDS), e a criação do Depar-
tamento de Cooperativismo (Decoop) junto ao 
Ministério do Trabalho.

Em âmbito estadual, o presidente da Ocergs, 
Vergilio Perius, abriu a discussão de um projeto de 
incentivo fiscal à execução de serviços privados 
de Assistência Técnica e Extensão Rural (Ater) que 
já possui o aval das secretarias da Agricultura e 
do Desenvolvimento Rural, Pesca e Cooperativis-
mo. Pela proposta, as cooperativas que prestam 
o serviço no Estado terão crédito presumido de 
50% do valor dispendido, cifra deduzida do ICMS 
gerado no ano subsequente ao da aplicação da 
verba. Dados da Ocergs indicam que as coope-
rativas investem R$ 88 milhões por ano em assis-

tência técnica. “Atendemos a 60% dos agriculto-
res gaúchos, queremos estabelecer essa parceria 
público-privada para ampliar os serviços de Ater, 
aumentar a produção e possibilitar maior produti-
vidade e renda ao agricultor”, afirmou Perius.

O presidente da Frencoop/RS, deputado El-
ton Weber, prometeu apoio para o avanço dos 
projetos. Ele disse que as demandas federais 
serão trabalhadas em conjunto com a Frente de 
Apoio ao Cooperativismo Nacional. “Mais de 
25% da população gaúcha está ligada ao coo-
perativismo. Não conheço outro estado com ta-
manha participação da sociedade. Por isso, todo 
projeto envolvendo o segmento significa cresci-
mento social e econômico fundamental”.

O gerente de Desenvolvimento e Organi-
zação da Central Sicredi Sul, Gerson Kunkel, 
também participou do encontro e fez uma ex-
planação sobre as demandas que a cooperativa 
possui junto ao poder público, destacando que 
o Sicredi atua em 453 municípios (91% do total 
do Estado), sendo a única instituição financeira 
em 85 localidades.

Ocergs reúne deputados da 
Frencoop estadual na Assembleia
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organiZaÇão cooPeratiVa  Ocergs

Frencoop/RS tem a adesão total dos 55 deputados integrantes da Casa Legislativa Gaúcha

Compõem a diretoria da Frencoop estadual os seguintes deputados: Elton Weber (presidente), Luiz Mainardi 
(1º vice), Sérgio Turra (2º vice), Zilá Breitenbach (1ª secretária) e Vilmar Zanchin (2º secretário)
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Cooperativismo gaúcho consolida 
sua participação na Expointer

O cooperativismo gaúcho passou a contar 
com uma sede própria no Parque de Exposições 
Assis Brasil, em Esteio, onde ocorre a Expoin-
ter. Aprovado na Assembleia Geral Ordinária da 
Ocergs, em 2015, o projeto é oriundo do termo 
firmado entre a Organização Estadual Gaúcha e 
o governo do Estado do Rio Grande do Sul, que 
cedeu à entidade cooperativa uma área no Par-
que Assis Brasil para uso pelo prazo de 25 anos. 
O investimento foi de R$ 2.147.567. A feira é uma 
das mais importantes da América Latina quando 
o assunto é disseminação de tecnologia para o 
homem do campo e, ainda, geração de negócios.  
A feira é promovida pelo governo gaúcho, por 
meio da Secretaria Estadual de Agricultura e Pe-
cuária, e conta com o apoio da Ocergs.

A casa da Ocergs ocupa o espaço localizado no 
acesso principal do Parque Estadual de Exposições 
Assis Brasil e conta com auditório com capacida-
de para 80 pessoas. Com infraestrutura moderna, 
está pronto para receber as cooperativas e eventos 
importantes do calendário do cooperativismo gaú-

cho. Com uma área construída de 749 m², o prédio 
da Ocergs dispõe de estrutura com total acessibili-
dade, área de convivência, salas para diretoria, im-
prensa, reuniões e é o único empreendimento no 
Parque que conta com elevador. 

O objetivo é ser uma referência local res-
ponsável por estimular o desenvolvimento das 
cooperativas, por meio da realização de pales-
tras, workshops e demais eventos que mostram 
a importância econômica do cooperativismo 
não só no Rio Grande do Sul, mas em todas as 
regiões do País.

organiZaÇão cooPeratiVa  Ocergs
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Inauguração da Casa do Cooperativismo no Parque Assis Brasil marcou os 45 anos da Ocergs

Governo do Estado cedeu à entidade cooperativa 
uma área no Parque pelo prazo de 25 anos
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organiZaÇão cooPeratiVa  Ocergs

O Sistema Ocergs-Sescoop/RS recebeu em 
sua sede, no Parque de Exposições Assis Brasil, 
em Esteio, a visita do ministro do Desenvolvimen-
to Social e Agrário, Osmar Terra. Com agendas no 
Estado e em visita à 39ª Expointer, o ministro ou-
viu as propostas de políticas públicas a favor do 
cooperativismo.

O encontro serviu para reforçar os pleitos 
apresentados pelo presidente do Sistema, Vergi-
lio Perius, em sua visita ao ministro no mês de ju-
nho, em Brasília (DF), como, por exemplo, a pro-
posta de revigoramento geral das cooperativas 
de Trabalho, para que possam ser instrumentos 
valiosos para geração de trabalho e renda. 

Também foi apresentado um projeto para o 
Programa Bolsa Família, uma das principais preo-

cupações do ministro, em como dar uma saída 
econômica e social aos beneficiados. O proje-
to apresentado pelo movimento cooperativista 
une trabalho, ensino e habitação. Consiste em 
preparar alguém do grupo familiar para ter uma 
profissão na construção civil e, principalmente, 
trabalhar a gestão cooperativa no processo de 
formação desse cidadão. O programa seria de-
senvolvido pelo Senai e Sescoop, com participa-
ção de cooperativas, com quatro horas em sala de 
aula e quatro horas de trabalho em canteiro de 
obras, construindo casas e apartamentos para os 
próprios beneficiados do Bolsa Família. A propos-
ta está sendo analisada e estudada por um grupo 
de trabalho, do qual a Organização das Coopera-
tivas Brasileiras (OCB) faz parte.

Sistema debate políticas públicas 
a favor do cooperativismo

Desde janeiro de 2016, a Ocergs integra a 
Comissão do Plenário da Junta Comercial do 
Estado do Rio Grande do Sul (Jucergs), repre-
sentada pelo coordenador jurídico do Sistema 
Ocergs-Sescoop/RS, Tiago Machado. A no-
meação foi publicada em conformidade com o 
art.12 da Lei Federal nº 8.934, de 1994; art. 11 do 
Decreto Federal nº 1.800, de 1996 e art. 12 da 

Lei Estadual nº 14.218, de 2012. A nomeação do 
coordenador jurídico para Vogal na Junta Co-
mercial possibilita uma maior aproximação do 
cooperativismo com a Jucergs, no sentido de 
servir como intermediador entre as necessida-
des das cooperativas e melhoria no atendimen-
to e tramitação dos processos de registro para 
ambas as partes.

Ocergs integra Comissão 
da Junta Comercial do RS

Ocergs promove Seminário para 
Cooperativas Habitacionais

A Ocergs promoveu, juntamente com a Fede-
ração Riograndense de Associações Comunitárias 
e Moradores de Bairros (Fracab), o Seminário para 
Cooperativas Habitacionais. O objetivo do even-
to foi esclarecer o que é uma cooperativa e como 
ela funciona quanto aos seus aspectos societários, 
informar sobre os procedimentos operacionais de 
documentos como atas e atos constitutivos e orien-
tar as cooperativas para registro junto à Ocergs.

O Seminário contou com as palestras “Aspec-
tos Legais das Sociedades Cooperativas”, mi-
nistrada pelo coordenador jurídico do Sistema 
Ocergs-Sescoop/RS, Tiago Machado e “Proce-
dimentos Operacionais”, ministrada pelo analista 
técnico de Monitoramento, Silvino Wickert. Parti-
ciparam do evento associados de oito cooperati-
vas habitacionais e representantes de entidades 
do setor.
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Gramado foi palco do XVII Seminário Gaúcho 
do Cooperativismo, com o tema “Cooperativas: 
O Poder de Agir para um Futuro Sustentável”, que 
também foi o tema da Aliança Cooperativa Inter-
nacional para 2016. O primeiro dia do evento levou 
os participantes à reflexão sobre o atual momento 
econômico e político do País. O comentarista e jor-
nalista William Waack, falou sobre o atual momento 
de crise que o Brasil enfrenta e quais medidas são 
necessárias a curto e longo prazo para sair dela. 
Para ele, a crise brasileira não é atual, fiscal e nem 
apenas de representatividade. “Não estamos sa-
bendo dar importância ao que realmente importa 
no cenário internacional que é competitividade, 
qualificação, produtividade e mérito”. 

O painel “Face à conjuntura brasileira, quais 
os desafios para o crescimento das cooperativas”, 
foi apresentado pelo diretor-presidente do Ban-
co Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul 
(BRDE), Odacir Klein, e pelo presidente do Insti-
tuto Brasileiro de Executivos e Finanças (IBEF), 
Ademar Schardong. Klein apresentou o status ins-
titucional das cooperativas e afirmou que a crise 
existe, mas que a sociedade deve assumir respon-
sabilidades. E defendeu que o crescimento deve 
objetivar o desenvolvimento. “O Sescoop/RS é 
um valioso instrumento para estimular a solidarie-
dade e a gestão eficiente”. 

Schardong analisou a conjuntura econômica, o 
momento atual e as perspectivas de futuro, tratou 
das perspectivas de curto prazo como inflação, 
câmbio e juros, abordando essa realidade de uma 
forma didática, demonstrando como as cooperati-
vas precisam se comportar perante esses cenários. 

O segundo dia do evento contou com a palestra 
do presidente do Sistema OCB, Márcio Lopes de 
Freitas, sobre “Oportunidades para o crescimento 
das cooperativas no momento atual”. Na oportuni-
dade, ele discorreu sobre o contexto atual, os novos 

mecanismos de comunicação, a história do coope-
rativismo que, segundo ele, demonstra, desde o 
seu surgimento, a capacidade de mitigar os efeitos 
da crise, através dos seus princípios. “O cenário é 
de incerteza, mas o cooperativismo é o modelo ca-
paz de superar dificuldades e gerar oportunidades. 
Somos o modelo mais indicado, porque somos so-
ciedade de gente que constrói junto e gera con-
fiança. Já construímos e estamos construindo um 
sistema que gera esperança”.

O governador do RS em exercício, José Paulo 
Cairoli, na sequência, defendeu que o cooperativis-
mo é uma visão moderna de construção de socieda-
de. “O Brasil está começando a perceber a política 
de uma nova forma e eu vejo que o papel do coo-
perativismo é cada vez mais fundamental para cons-
truir uma realidade de sucesso. Nas cooperativas se 
vê foco, gestão e participação de todos”, comentou.

O Seminário também contou com a discussão 
de temas pertinentes ao setor cooperativo gaúcho 
e apontamento de desafios e oportunidades para 
o desenvolvimento sustentável das cooperativas 
por grupos de trabalho que responderam à ques-
tão “Face à atual conjuntura brasileira, quais os 
desafios e oportunidades para o desenvolvimento 
sustentável das cooperativas”?

XVII Seminário Gaúcho do Cooperativismo

organiZaÇão cooPeratiVa  Ocergs
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Cerca de 400 participantes ouviram as palestras e debateram 
temas de interesse do cooperativismo gaúcho

Diretoria da Ocergs e representantes do governo estadual participaram da abertura do evento
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organiZaÇão cooPeratiVa  Ocergs

Quatro cooperativas gaúchas e uma personali-
dade de destaque no setor cooperativo receberam, 
em Gramado, durante a programação do XVII Semi-
nário Gaúcho do Cooperativismo, o Prêmio Ocergs 
de Cooperativismo e o Troféu Padre Theodor Ams-
tad, iniciativa que reconhece e divulga as cooperati-
vas que prestam relevantes serviços aos seus asso-
ciados e à comunidade em geral, contribuindo para 
o desenvolvimento econômico e social.

Em sua segunda edição, o prêmio foi entre-
gue em quatro categorias: Intercooperação; 
Inovação em Educação, Cultura, Gestão ou Tec-
nologia; Responsabilidade Social e Responsa-
bilidade Ambiental. No total, 29 cooperativas 
inscreveram os projetos que foram avaliados 
por uma comissão julgadora integrada por re-
presentantes de federações de cooperativas, 
Ocergs e Sescoop/RS.

Na categoria Intercooperação, que reconhece 
a adoção de práticas que possibilitem a coopera-
ção com outras cooperativas de maneira que se 
obtenham resultados sociais e econômicos de sig-
nificativa relevância, a vencedora foi a Coagrisol, 
de Soledade, com o projeto de Intercooperação 
com a Coopemarau. 

Na categoria Inovação em Educação, Cultura, 
Gestão ou Tecnologia, que reconhece a adoção 
de estratégias inovadoras que permitem o desen-
volvimento do cooperativismo nas áreas da edu-
cação, cultura, gestão ou tecnologia, a vencedora 
foi a cooperativa Coprel, de Ibirubá, com o proje-
to Coprel na Escola. 

Na categoria Responsabilidade Social, que 
reconhece a adoção de práticas que benefi-
ciam a sociedade, a vencedora foi a Unicred 
Porto Alegre, com o projeto de incentivo à doa-
ção de órgãos, intitulado O Melhor Instrumen-
to é a Voz. 

Na categoria Responsabilidade Ambiental, 
que reconhece a adoção de práticas voltadas à 
sustentabilidade, que beneficiem o meio ambien-
te, a vencedora foi a cooperativa Santa Clara, de 
Carlos Barbosa, com o projeto Plantando o Bem.

Por fim, o presidente do Sistema Ocergs- 
Sescoop/RS, Vergilio Perius, e o diretor da Ocergs, 
Orlando Borges Müller, entregaram o troféu Pa-
dre Theodor Amstad para o presidente do Insti-
tuto Brasileiro de Executivos de Finanças do RS 
(Ibef-RS), Ademar Schardong, por seus relevantes 
serviços prestados ao cooperativismo gaúcho. 

Entregues o Prêmio Ocergs de Cooperativismo 
e o Troféu Padre Theodor Amstad
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Cerimônia aconteceu durante a programação do XVII Seminário Gaúcho do Cooperativismo
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FunÇão
Representação sindical das cooperativas, em juí-
zo e fora dele; firmar acordos e convenções cole-
tivas de trabalho ou suscitar dissídios coletivos; 
oferecer orientação às cooperativas sobre maté-
ria de natureza sindical.

FundaMento legal
Carta Sindical do Ministério do Trabalho e Em-
prego, processo nº 46000000943/94, publicada 
no DOU em 13/08/2001.

diretriZes
•  Estruturar o sistema sindical cooperativista;
•  Consolidar a legitimidade sindical  

cooperativista;
•  Atuar na defesa dos interesses da categoria 

das cooperativas.

conteXto oPeracional
Entidade sindical patronal que representa as 
cooperativas do Rio Grande do Sul, integrante 
do Sistema Ocergs-Sescoop/RS, responsável 
pela atuação sindical em juízo ou fora dele, fir-
mando acordos e convenções coletivas de traba-
lho e/ou suscitando dissídios coletivos, além de 
oferecer orientação em matéria sindical.
Obteve a Certidão Sindical junto ao MTE 
13/08/2001, firmando-se em definitivo como a 
representante da categoria econômica das coo-
perativas gaúchas nas relações sindicais.

Missão
Defender o cooperativismo e os interesses da ca-
tegoria econômicas das cooperativas gaúchas.

Visão
Ser reconhecida pela excelência na prestação 
dos serviços de representação sindical junto às 
cooperativas do Estado do Rio Grande do Sul.

organiZaÇão sindical
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É responsável pela celebração de Convenções 
Coletivas de Trabalho e assistência em acordos 
coletivos de trabalho. Evidencia sua importância 
na medida em que, a cada data-base, ajustam-se, 
em conjunto com a representação dos trabalhado-
res, cláusulas econômicas e sociais que regulam as 
relações trabalhistas, permitindo maior segurança 
jurídica às mesmas.

Neste sentido, buscando atingir o seu obje-
tivo estratégico, que é de defender os interes-

ses da categoria econômica das cooperativas, a 
partir de três linhas de ação, consoante diretri-
zes institucionais: 

•  A expansão do conhecimento na área sindical 
através de capacitação de dirigentes, técni-
cos e advogados das cooperativas; 

•  A aproximação do Sindicato na região Sul;
•  A adoção de práticas que fortaleçam o Sindi-

cato como o legítimo representante da cate-
goria econômica.

Organização Sindical
organiZaÇão sindical  Ocergs

Ações implantadas para a consecução 
dos objetivos estratégicos
• Representação de 360 cooperativas registradas; 
•  Participação em 15 reuniões de mediações e ne-

gociação;
•  Assinatura de 27 acordos e convenções de traba-

lho com sindicatos de base municipal, intermuni-
cipal e federação estadual;

•  Abrangência de 300 cooperativas nas conven-
ções e acordos firmados;

•   Convenções e acordos firmados envolvendo mais 
de 25 mil colaboradores;

•  Acompanhamento e auxílio na administração da 
obra na Expointer à disposição das cooperativas, 
construída com 50% de recursos sindicais;

•  Publicação de artigos técnicos em matéria sindi-
cal na revista “Rio Grande Cooperativo” para dis-
seminar o conhecimento técnico sindical;

•  Reuniões semanais com representantes do 
escritório Guedes, Pedrassani Advogados, ex-
ministro Ermes Pedro Pedrassani e José Pedro 
Pedrassani, do assessor jurídico Tiago Macha-

do para debates diversos, referente a dúvidas 
e consultas das cooperativas e dos acordos e 
convenções coletivas; 

•  Atuação da assessoria Guedes, Pedrassani Advo-
gados em 16 processos de dissídio coletivo;

•  Atuação conjunta com a assessoria Guedes, Pe-
drassani Advogados nas audiências de dissídio e 
Sustentação Oral no TST, em Brasília;

•  Processamento de Memorandos Internos (MI-Sindi), 
atendendo a consultas e pareceres jurídicos sob de-
manda das cooperativas e de encaminhamento de 
notificações judiciais de dissídios coletivos;

•  Encontro com dirigentes do Paraná e Santa Ca-
tarina. Participaram da reunião o presidente da 
Ocepar, José Roberto Ricken, e o diretor superin-
tendente da Ocesc, Neivo Panho;

•  Exitosa aproximação, diálogo e conclusão dos 
acordos e convenções negociadas; 

•  Negociação de todos os sindicatos que atuam 
junto ao laboral da cooperativa Piá.
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Organização Sindical participou de inúmeras reuniões 
de mediações e negociações durante o ano
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organiZaÇão sindical  Ocergs

Promover debates, disseminar conteúdos e 
capacitar dirigentes e colaboradores em matérias 
sindicais e de relações de trabalho. Tudo isso com 
o objetivo de aprimorar o sistema sindical coope-
rativista. Foi com esse foco que a Confederação 
Nacional das Cooperativas, a CNCoop, instituiu 
em setembro de 2015 o Comitê Sindical. Em 2016, 
o grupo realizou sua 5ª Reunião Ordinária, dando 
sequência a uma pauta que incluiu boas práticas 
sindicais e a organização do sistema sindical coo-
perativista, dentre outros temas.

O Comitê é composto por membros da Ge-
rência Sindical da CNCoop, representantes in-
dicados por seis Federações (Fecoop Sulene,  

Fecoopar, Fecoop CO/TO, Fecoop/NE, Fecoop/SP  
e Fecoop/Norte), do Sindicooper/RS, além de 
representantes indicados pelos Sindicatos e  
Organizações de Cooperativas Estaduais do 
Sistema OCB.

Na programação, foram tratados assuntos re-
lativos à filiação, contribuição sindical e conjun-
tura do Ministério do Trabalho. Após os debates, 
foram propostos encaminhamentos e sugestões 
para a deliberação das diretorias da OCB e da 
CNCoop, com a finalidade de integrar todas as 
entidades do Sistema e definir linhas de ação 
conjuntas na defesa dos interesses da categoria 
econômica das cooperativas.

O cooperativismo se desenvolve dentro de 
valores e princípios que o caracterizam como 
um modelo econômico e social moderno. Entre 
esses princípios, a Intercooperação busca valo-
rizar o trabalho em conjunto das cooperativas, 
através de estruturas locais, regionais, nacio-
nais e internacionais. E é com essa visão, que as 
unidades estaduais de Santa Catarina e Paraná 

estiveram no Rio Grande do Sul para traçar con-
siderações e particularidades vivenciadas nas 
Organizações e Sindicatos de Cooperativas do 
Paraná e Santa Catarina, referente à categoria 
preponderante e ao enquadramento sindical 
frente às atividades desenvolvidas pelas coope-
rativas e o impacto nas convenções e acordos 
coletivos negociados.

Comitê sindical cooperativista avança 
em discussões sobre filiação e contribuição

Encontro com dirigentes do Paraná e Santa Catarina

A
ss

es
so

ria
 d

e 
C

o
m

un
ic

aç
ão

 d
a 

O
C

B
A

ss
es

so
ria

 d
e 

C
o

m
un

ic
aç

ão

5ª Reunião Ordinária do Comitê Sindical contou com a participação de representantes da Ocergs

Reunião teve como objetivo a troca de experiências vivenciadas em cada região
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organiZaÇão sindical  Ocergs

evolução das receitas de contribuição sindical 

evolução das receitas de contribuição assistencial 

2010

546.295

2011

598.158

2012

717.511

2013

793.546

2014

849.086

2015

937.321

2016

1.070.827

*Valores em reais. Fonte: Ocergs.

2010

75.637

2011

89.962

2012

74.140

2013

83.629

2014

187.433

2015

180.044

2016

233.182

O incremento na arrecadação da contribuição sindical e da contribuição assistencial vem se conso-
lidando nos últimos exercícios, permitindo dotação orçamentária suficiente para a consecução da sua 
missão de defender os interesses da categoria econômica das cooperativas gaúchas.

 Temas jurídicos da maior importância para as 
cooperativas de todo o País foram discutidos por 
analistas e assessores de 19 estados, durante o 
Encontro do Comitê Jurídico do Sistema OCB.  
A reunião ocorreu em Brasília e abordou assuntos 
como decisões do Tribunal de Contas da União 
no âmbito do Sescoop; o cooperativismo na vi-
são do Tribunal Superior do Trabalho e o Novo 
Código Florestal, o resultado do monitoramento 
do Poder Judiciário e definição de estratégias de 
atuação sistêmica. 

O presidente do Sistema OCB, Márcio Lopes 

de Freitas, ressaltou a importância da participa-
ção de representantes de unidades estaduais. 
“Aqui em Brasília, realizamos o trabalho de repre-
sentação do interesse das cooperativas. E, para 
isso, precisamos do apoio das equipes técnicas 
dos estados. Vocês, por meio deste Comitê Jurí-
dico, têm muito a contribuir com a construção de 
um ambiente favorável para as nossas cooperati-
vas. Contamos muito com a participação de cada 
um, pois este grupo tem a expertise de que ne-
cessitamos, já que está, diariamente, lidando com 
a realidade da nossa base”, comentou. 

Consolidação orçamentária

Ocergs participa de Encontro 
do Comitê Jurídico da OCB
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conteXto oPeracional
Entidade civil de direito privado, sem fins lucrati-
vos, constituído sob o estatuto do serviço social 
autônomo. É integrante do Sistema Cooperati-
vista Nacional e suas responsabilidades sociais 
evidenciam-se, particularmente, na ênfase con-
ferida às atividades capazes de produzir efeitos 
socioeconômicos condizentes com os objetivos 
do Sistema Cooperativista. Os recursos são geri-
dos pela Ocergs, segundo as finalidades e legis-
lação em vigor.

Missão
Promover a cultura cooperativista e o aperfei-
çoamento da gestão para o desenvolvimento 
das cooperativas gaúchas.

Visão
Ser reconhecido por sua excelência na formação 
profissional cooperativista e promoção da sus-
tentabilidade das cooperativas, visando melhor 
qualidade de vida e bem-estar de seus associa-
dos, empregados e familiares.

FunÇão
Organizar, administrar e executar o ensino de 
formação profissional para as cooperativas; fo-
mentar o desenvolvimento e promoção dos tra-
balhadores e dos associados das cooperativas; 
operacionalizar o monitoramento, a supervisão, a 
auditoria e o controle das cooperativas; executar 
programas voltados à capacitação para a gestão 
cooperativa; organizar e executar pesquisas para 
a melhoria do ensino cooperativista; divulgar as 
ações cooperativas; promover a cultura e a edu-
cação cooperativa. 

FundaMento legal
Artigo 8º da Medida Provisória sob nº 1.715 de 
03/09/98 e suas reedições, regulamentado pelo 
Decreto nº 3.017 de 06/04/99.

ProPosta de Valor
cooperativas
• Profissionalização da gestão da cooperativa;
•  Apoio na profissionalização dos associados  

e da mão de obra;
• Estímulo à fidelização dos associados; 
• Disseminação e aplicação de boas práticas; 
• Desenvolvimento social.
associados
• Educação e gestão cooperativista;
• Padrões em gestão e governança cooperativista.
Público interno
• Qualidade de vida no trabalho;
• Gestão profissional e transparente;
• Oportunidade de desenvolvimento profissional.
empregados das cooperativas
• Educação e gestão cooperativista;
• Educação e qualificação profissional.
Órgãos de controle/sociedade
•  Efetividade, economicidade e transparência no uso 

dos recursos;
• Comunicação dos resultados obtidos.
comunidades
• Conhecimento da cultura da cooperação;
• Estímulo ao desenvolvimento socioambiental.
Poder executivo
• Apoio na execução de políticas públicas.

oBJetiVos Finalísticos
•  Promover a cultura da cooperação e disseminar a 

doutrina, os valores e princípios do cooperativismo;
•  Promover a profissionalização da gestão coope-

rativista;
•  Ampliar o acesso das cooperativas às soluções de 

formação e qualificação profissional;
•  Promover a profissionalização da governança coo-

perativista;
•  Monitorar desempenhos e resultados com foco na 

sustentabilidade das cooperativas;
•  Apoiar iniciativas voltadas para a saúde e segurança 

no trabalho e de qualidade de vida;
•  Apoiar práticas de responsabilidade socioambiental.
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Formação Profissional
Atividade finalística do Sescoop/RS voltada à 

formação, qualificação e capacitação dos empre-
gados e associados das cooperativas. Responsá-
vel pelo desenvolvimento, execução, avaliação 
de programas, projetos e ações de formação 
profissional, em convergência com as diretrizes 
estratégicas da Instituição. Quanto à natureza, 
os programas classificam-se em aperfeiçoamen-
to profissional, graduação acadêmica, graduação 
tecnológica, pós-graduação e qualificação/capa-
citação profissional. 

Esta área busca alcançar os seguintes objetivos 
estratégicos: 

•  Promover a profissionalização da gestão coo-
perativista;

•  Ampliar o acesso das cooperativas às solu-
ções de formação e qualificação profissional;

•  Apoiar iniciativas voltadas para a saúde e se-
gurança no trabalho e de qualidade de vida;

•  Apoiar práticas de responsabilidade so-
cioambiental;

•  Desenvolver continuamente as competências 
dos colaboradores. 

ForMaÇão ProFissional  Sescoop/RS

recursos aplicados em projetos de Formação Profissional em 2016    
r$ 11.048.349

Agropecuário 2.684.937

4.414.384Crédito

1.533.096Saúde

1.891.382Todos os ramos

60.754Trabalho

5.120Educacional

449.848Infraestrutura

8.825Produção

239.474Qualificação/capacitação profissional

2.502.353Pós-graduação

1.658.010Graduação acadêmica

578.669Graduação tecnológica

Aperfeiçoamento profissional 6.069.842

Cursos 9.063.260

Outros 490.209

Palestras 363.665

Encontros/congressos 1.104.478

Workshops 26.736

19.915

3.645

4.381

3.381

875

40

871

2

784

210

162

77

46

2

63

1

30.862

26.649

8.363

6.470

338

6

2.954

640

Por ramo
de atividade

33.110
beneficiários

33.110
beneficiários

33.110
beneficiários

1.345 
eventos

1.345 
eventos

1.345 
eventos

76.282
horas

76.282
horas

76.282
horas

1.032

531

30.908

111

82

1.105

19.233

40.026

13.703

86

553

4

43

1.920

1.400

Por 
natureza

21.308

358

1.791

1.441

8.212

Por tipo
de evento

1.123

14

2

41

165

75.291

125

160

334

372
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Programa de formação de 
gestores de cooperativas

Bolsas de estudos 

A
ss

es
so

ria
 d

e 
C

o
m

un
ic

aç
ão

A
ss

es
so

ria
 d

e 
C

o
m

un
ic

aç
ão

Profissionalizar a gestão e a governança do 
sistema cooperativo é um dos desafios a serem 
superados pelo Sescoop conforme previsto 
em seu planejamento estratégico 2015/2020. 
Para contribuir com o alcance de tal objetivo, o  
Sescoop/RS instituiu o Programa de Formação 
de Gestores de Cooperativas em nível estraté-
gico e de excelência.

O programa possibilita a formação profissio-
nal de empregados e associados das cooperati-
vas através de eventos propostos pelas Centrais 
e Federações, buscando a melhoria da gestão e o 
alcance de melhores resultados. Neste ano foram 
investidos R$ 3.538.971 em 26 eventos para 1.060 
participantes de cooperativas dos ramos Crédito, 
Saúde, Agropecuário e Infraestrutura.

Entre as iniciativas do Sescoop/RS voltadas para 
a Formação Profissional de empregados e associa-
dos de cooperativas, encontra-se a concessão de 
Bolsas de Estudos de Graduação e Pós-graduação. 
Distribuídas entre 1.649 beneficiários, as bolsas de 

estudos contemplam a formação profissional em 
diversas áreas, entre elas a gestão de cooperativas. 
Neste ano foram investidos R$ 4.739.032 em 197 
projetos que atenderam a cooperativas de diver-
sos ramos em todo o Estado do Rio Grande do Sul.

Programa busca a melhoria da gestão e o alcance de melhores resultados

Em 2016, 197 projetos atenderam as cooperativas do Estado
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Formação cooperativa para novos colaboradores

Segurança do trabalho 
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A integração de novos colaboradores é sempre 
um grande desafio para as organizações. A eficácia 
na condução deste processo nas cooperativas con-
tribui de forma decisiva para a qualidade da gestão 
de pessoas e para o crescimento e perpetuação do 
empreendimento cooperativo.

Para atender a Central Sicredi Sul, o Sescoop/RS 
realizou em 2016 o Curso de Extensão – Formação 
Cooperativa para Novos Colaboradores para 17 tur-
mas, com investimento de R$ 110.219. 

O curso, com 32 horas de duração, através de 
abordagem técnico/comportamental, aborda te-
mas relevantes para a integração dos novos cola-
boradores do Sistema Sicredi e inclui uma visita ao 
CAS – Centro Administrativo Sicredi.

O Sescoop/RS estimulou as cooperativas no 
cumprimento das normas regulamentadoras de 
saúde e segurança do trabalho através do apoio à 
realização de eventos de sensibilização e eventos 
de formação nos temas das diferentes Normas Re-
gulamentadoras.

Foram investidos R$ 589.680 para atender a 
5.977 empregados e associados das cooperativas. 
Os eventos trataram de assuntos ligados, entre 
outros, à criação e manutenção das comissões 
internas de prevenção de acidentes, ergonomia, 
trabalho em altura, trabalho em espaço confinado 
e sensibilização para a melhoria da segurança no 
ambiente de trabalho e da qualidade de vida dos 
trabalhadores.

Seminário Estadual de Secretariado
Com o objetivo de reunir profissionais que 

atuam na área de secretariado de cooperativas 
do Rio Grande do Sul e discutir temas importan-
tes do setor, o Sescoop/RS promoveu o Seminá-
rio Estadual de Secretariado de Cooperativas, 
em Nova Petrópolis. 

Na ocasião, os 75 participantes assistiram a 
palestras motivacionais, sobre o papel do secre-
tariado nas cooperativas gaúchas, atitudes no 
ambiente pessoal e profissional, competências 
profissionais no mercado atual, dentre outras ati-
vidades, para tornar o trabalho desses profissio-
nais mais homogêneo e eficiente.Evento aconteceu em Nova Petrópolis

Sescoop/RS promoveu eventos para estimular 
o cumprimento das normas de segurança

Curso promovido pelo Sescoop/RS 
atendeu a Central Sicredi Sul 
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Promoção Social 
Promoção Social é um conjunto integrado de 

ações dirigidas aos associados e trabalhadores 
de cooperativas, seus familiares e comunidades. 
Essas ações têm como objetivos basilares a pro-
moção do bem-estar e o desenvolvimento da au-
tonomia e da cidadania, observando os princípios 
e os valores do cooperativismo como condição 
essencial ao desenvolvimento sustentável das coo-
perativas e sociedade. A área da promoção social 
abrange programas no campo da educação, cultu-
ra, saúde, esporte e lazer, integração social e res-
ponsabilidade socioambiental. No ano de 2016, a 
Promoção Social do Sescoop/RS ofereceu diversos 
programas para as cooperativas e seus públicos, 
dentre os quais podemos destacar: Programa de 
Educação e Cultura Cooperativista e o Programa 
Aprendiz Cooperativo do Campo, uma evolução 

no conceito da aprendizagem, que agora volta-
se também aos jovens com algum vínculo rural, 
visando estimular a sua permanência no campo, 
num processo de preparação para a sucessão fa-
miliar planejada e técnica que envolva o jovem e 
sua família, qualificando o jovem para se tornar um 
empreendedor e associado da cooperativa num 
futuro relativamente próximo. Além destes, desta-
ca-se mais uma vez o Programa Dia de Cooperar 
(Dia C) e diversos outros programas dirigidos para 
crianças, jovens, mulheres e comunidade em geral.

Na área de Promoção Social, no ano de 2016 fo-
ram executadas também ações de divulgação insti-
tucional no montante de R$ 3.307.347. Essas ações 
também têm como premissa a promoção dos prin-
cípios e valores do cooperativismo, bem como as 
potencialidades do cooperativismo gaúcho.

em 2016, foram aplicados r$ 9.020.401, sendo r$ 5.713.054 em projeto finalísticos
e r$ 3.307.347 em ações de divulgação institucional

Por ramo de atividade, incluindo os 
projetos de divulgação institucional

Por natureza, incluindo os projetos 
de divulgação institucional

Beneficiários por ramo de 
atividade – projetos finalísticos
total 207.498 pessoas

Projetos finalísticos 
por ramo de atividade

39.048Agropecuário
3.307.347Divulgação Institucional

358.505Agropecuário

7.103Saúde178.244Meio Ambiente

143.464Saúde

260Habitacional

4.640.065Educação

5.420Habitacional

167Transporte

5.120Transporte

8.130Infraestrutura

3.961Geração de Renda

164.657Infraestrutura

144.672Todos os ramos

4.895.397Todos os ramos

6.891Crédito

140.559Cultura

98.129Crédito

967Trabalho

57.511Saúde

32.872Trabalho

260Produção

692.714Integração Social

9.490Produção

ProMoÇão social  Sescoop/RS

358.505Agropecuário

143.464Saúde

5.420Habitacional

5.120Transporte

164.657Infraestrutura

8.202.744Todos os ramos

98.129Crédito

32.872Trabalho

9.490Produção
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Com o tema “Ações que constroem e transfor-
mam vidas”, as cooperativas gaúchas se mobiliza-
ram e participaram do Dia de Cooperar (Dia C), 
em alusão ao Dia Internacional do Cooperativis-
mo, comemorado no primeiro sábado de julho. 
Em 2016, o projeto contou com a participação de 
6.594 voluntários de 119 cooperativas e entidades 
parceiras, totalizando mais de 121 mil pessoas be-
neficiadas em 93 municípios gaúchos.

Em Porto Alegre, uma grande festa de volun-
tariado e solidariedade aconteceu em frente ao 
Mercado Público Municipal, com diversos serviços 
gratuitos de saúde, educação e cidadania para 
cerca de 23 mil pessoas que passaram pelo local.

cooperativas realizam 
ações no interior do rs
Em sua segunda edição no Estado, o Dia C 

contabilizou resultados expressivos e contou com 
a participação efetiva das cooperativas no interior 

do RS, com ações de voluntariado que beneficia-
ram diversas comunidades. 

Entre as iniciativas, campanhas de doação de 
roupas, alimentos, computadores, materiais de 
higiene e fraldas geriátricas, arrecadação de li-
vros e brinquedos, palestras sobre cooperativis-
mo e eficiência energética, limpeza das margens 
do Rio Taquari, medição de pressão arterial, mas-
sagem, corte de cabelo, coleta e descarte cor-
reto de lixo eletrônico, orientações e campanhas 
de prevenção contra a dengue, plantio de árvo-
res nativas e frutíferas, orientações de prevenção 
de lesões bucais, instalação de lixeiras, limpeza e 
revitalização de praças e escolas, campanha de 
incentivo à doação de órgãos, tecidos e sangue, 
palestras de inclusão, oficinas de comunicação 
em libras, orientações sobre educação financei-
ra e diversas outras ações que ajudaram asilos, 
Apaes, escolas e envolveram 93 municípios no 
Rio Grande do Sul.

Estado contou com 148 projetos inscritos, envolvendo 
93 municípios e 119 cooperativas e entidades parceiras

Dia de Cooperar (Dia C) no RS
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Programa Aprendiz Cooperativo
O Sescoop/RS oferece o Programa Aprendiz 

Cooperativo, em consonância com a legislação 
vigente, atendendo às demandas das coope-
rativas gaúchas. O programa propõe uma pe-
dagogia articulada entre os conteúdos progra-
máticos previstos na legislação, acrescidos da 
teoria do cooperativismo como tema transver-
sal. Dessa forma, os aprendizes egressos do 
programa, além de investirem nos primeiros 
conhecimentos para ingressarem no mundo do 
trabalho, estão também, iniciando na vivência 
dos princípios e nos valores do cooperativis-
mo. No ano de 2016 foram oferecidos cursos 
de capacitação profissional para 93 turmas, 

com investimento de R$ 3.363.105. Os cursos 
oferecidos foram de Auxiliar Administrativo, 
Processamento de Carnes, Assistente para Ma-
nufatura de Calçados, Processamento de Leite 
e Derivados, Eletrotécnica Básica e Serviços de 
Supermercado.

Vale registrar que foram 1.590 aprendizes ma-
triculados em 2016 e 105 cooperativas gaúchas 
participantes do programa que é realizado em 
dois módulos: um teórico de 552 horas/aula ou 
400 horas/aula e um prático de mais 600 horas ou 
552 horas. O módulo teórico é realizado em sala 
de aula e o modo prático nas instalações da coo-
perativa que contratou o aprendiz.

unidades temáticas

Quantidade de turmas

Quantidade de jovens beneficiados 

Municípios abrangidos

2.340
2.497 

2.130
1.872

1.465
1.306

870
709

442

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

98
93

47

57

94 45
89 40

58

34

52

33

35

25

25

21

16

15

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

cidadania e trabalho escritório

Prática Profissional

Módulo Básico Módulo específico

Módulo Prática Profissional

linguagem e comunicação apresentação para o Mercado de trabalho

Formação humana e científica

informática

cooperativismo

Material comercial e Financeira

empreendedorismo

introdução à administração

ProMoÇão social  Sescoop/RS
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ProMoÇão social  Sescoop/RS

Aprendiz Cooperativo do Campo

Autorizado pelo Ministério do Trabalho e Em-
prego em 2015, o Sescoop/RS passou a contar 
com o Programa Aprendiz Cooperativo do Cam-
po, que atende cooperativas agropecuárias com 
cursos de aprendizagem em atividades dirigidas 
aos jovens filhos de associados, estimulando a 
permanência do jovem no campo e promovendo 
a sucessão familiar. 

Em 2016, foram ofertados cursos em Teutônia 
e Não-Me-Toque. Em Teutônia, 25 alunos cotiza-
dos pela Cooperativa Languiru, juntamente com 
o Colégio Teutônia, tiveram 1.100 horas/aula, du-
rante 18 meses de atividades, divididas em aulas 
teóricas na estrutura do Colégio Teutônia e práti-
cas na Unidade Técnica e Pedagógica da Granja 
do Colégio Teutônia.

Em Não-Me-Toque, sob responsabilidade da 
Cotrijal e na área de atuação da Cooperativa, o 
programa teve participação de 21 jovens, filhos 

de produtores associados da Cotrijal, com dura-
ção de 15 meses.

o programa aprendiz cooperativo do campo
O programa Aprendiz no Campo conta com 

mais de 1.100 horas de formação e é destinado 
para estudantes entre 14 e 24 anos de idade. Está 
dividido em módulos teórico e prático, desenvol-
vidos ao longo de 18 meses. Tem por objetivo o 
estímulo à permanência nas atividades do cam-
po, promovendo a sucessão rural e o incremento 
nos quadros sociais das cooperativas agropecuá-
rias. O corpo docente possui habilitação técnica 
e pedagógica, reforçando o conceito e a prática 
do cooperativismo, sistemas de produção, ges-
tão, crédito, meio ambiente e temas voltados e 
alinhados com a sustentabilidade das diferentes 
cadeias produtivas que permeiam o fazer das 
cooperativas agropecuárias.
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Projeto da Promoção Social foi realizado em Não-Me-Toque e Teutônia

O Sescoop/RS, com sua Editora, publica livros de 
conteúdo técnico e histórico registrando temas vol-
tados ao cooperativismo gaúcho. A publicação dos 
livros, que pode ser de forma eletrônica e impressa, 
objetiva promover a formação e o aperfeiçoamento 
de sócios e empregados de cooperativas, estudan-

tes e pesquisadores de cooperativismo, artistas e 
comunidades interessadas no tema. Em 2016, foram 
produzidos e publicados sete livros, que foram dis-
tribuídos entre cooperativas, instituições de ensino, 
biblioteca da Escoop e entidades diversas, totali-
zando 15 mil exemplares.

Livros Editados

A COOPERATIVA 
DA RESISTÊNCIA

A CO
O

PER
ATIVA D

A R
ESISTÊN

CIA
Vergilio P

erius

Vergilio Perius
 Vergilio Frederico Perius  
é Presidente do Sistema 
Ocergs-Sescoop/RS. Seu 
primeiro mandato foi no 
período de 2006 a 2010 e foi 
reeleito por unanimidade para 
a gestão 2010/2014 e em 2014, 
foi homologado, exercendo a 
Presidência da Ocergs e  
do Sescoop/RS.  

Graduado em Direito, Filosofia 
e Pedagogia; pós-graduado em 
Cooperativismo pela Unisinos e 
pela Universidade de Münster 
(Alemanha).

Juiz do Tribunal Administrativo 
Recursos Fiscais de 1992-
1996 e auditor substituto de 
Conselheiro no Tribunal de 
Contas/RS de 1996 a 2001.

Professor em diversas 
Universidades, entre elas  
a Unisinos.

Publicações

• Cooperativismo e Lei;

•  Cooperativas de Trabalho – 
Manual de Organização;

•  Relatórios Finais das 
Comissões de Cooperativismo 
da AL/RS (1981 e 2005);

•  Problemas Estruturais  
do Cooperativismo;

•  Cooperativismo  
na Constituinte;

•  Manual do Conselheiro Fiscal 
de Cooperativa;

•  Anais do X Congresso 
Brasileiro de Cooperativismo 
(Organizador).

A COOPERATIVA
DA RESISTÊNCIA

Vergilio Perius

PRINCÍPIOS DO 
COOPERATIVISMO

  
  Adesão voluntária  
e livre

  Gestão democrática  
pelos associados

  Participação econômica  
dos associados

  Autonomia e  
independência

  Educação, formação  
e informação

  Intercooperação

  Compromisso  
com a comunidade

O Brasil e suas instituições não querem conhecer a quarta relação 
entre o capital e o trabalho, como ocorre em outros países e 
impreterivelmente se impõe na atualidade, diante das dificuldades 
de emprego e necessidade de trabalho para o sustento de 
inúmeros lares. 

A relação cooperativada inibe o vínculo de emprego quando o 
trabalhador executa seus serviços a algum tomador por meio de 
sua cooperativa e isso está consagrado na Lei no 8.949/94, que 
criou o parágrafo único do art. 442, da CLT. 

Os sócios das cooperativas são ao mesmo tempo os sócios do 
capital. Com isso superamos dois séculos de discussão sobre a 
clássica luta entre capital e trabalho.

VENDA PROIBIDA

Vergilio Perius

Princípios do Cooperativismo

Adesão voluntária e livre

Gestão democrática pelos associados

Participação econômica dos associados

Autonomia e independência

Educação, formação e informação

Intercooperação

Compromisso com a comunidade

REFLEXÃO 
COOPERATIVISTA

Nº 4 • Novembro de 2016
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Impacto econômico e social 
das cooperativas agropecuárias: 
evidenciação pela Demonstração 
do Valor Adicionado

Paola Richter Londero

As cooperativas são responsáveis por promoverem estímulos ao 
desenvolvimento local nas regiões onde se encontram. Tal desenvolvimento 
está vinculado ao fato das cooperativas visarem satisfazer as necessidades 
econômicas e sociais de seus cooperados, já que essas entidades apresentam 
dupla natureza, econômica e social. Devido a sua dupla natureza, princípios 
e funcionamento, há a necessidade de alteração no tratamento contábil das 
sociedades cooperativas, objetivando demonstrar o efetivo impacto econômico e 
social causado pelas cooperativas.

Nesse contexto, este livro busca demonstrar como o impacto econômico 
e social das cooperativas agropecuárias pode ser evidenciado por meio da 
Demonstração do Valor Adicionado (DVA). A DVA é uma demonstração que 
permite a identificação e a divulgação, de maneira concisa, da riqueza gerada 
por uma entidade e a forma pela qual essa riqueza foi distribuída entre os 
diversos agentes que contribuíram, direta ou indiretamente, para a sua 
geração. Assim, a proposta contida nesse livro é uma tentativa de modificar 
essa demonstração já reconhecida de acordo com natureza, princípios e 
funcionamento das sociedades cooperativas.

A realização desse estudo atesta e demonstra a possibilidade de elaboração 
da DVA proposta para cooperativas agropecuárias com base nas informações 
contábeis já disponíveis. Ademais, por meio das informações geradas, 
demonstra-se que as cooperativas agropecuárias produzem impacto econômico 
e social na região onde estão inseridas.
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Impacto econômico e social 
das cooperativas agropecuárias: 
evidenciação pela Demonstração 
do Valor Adicionado
Paola Richter Londero

PRIncíPIos Do 
cooPeRAtIVIsmo

  
  Adesão voluntária  
e livre

  Gestão democrática  
pelos associados

  Participação econômica  
dos associados

  Autonomia e  
independência

  Educação, formação  
e informação

  Intercooperação

  Compromisso  
com a comunidade

Paola Richter Londero

•  Professora da Faculdade 
de Tecnologia do 
Cooperativismo (ESCOOP), 
atualmente doutoranda em 
Controladoria e Contabilidade 
pela Faculdade de 
Economia, Administração e 
Contabilidade da Universidade 
de São Paulo - São Paulo. 

•  Mestre em Controladoria e 
Contabilidade pela Faculdade 
de Economia, Administração 
e Contabilidade de Ribeirão 
Preto – USP (2015). 

•  Graduada no Curso 
de Administração da 
Universidade Federal de 
Santa Maria (UFSM) e no 
curso de Ciências Contábeis 
do Centro Universitário 
Franciscano (2012), pelo qual 
recebeu o Prêmio de Aluna 
Destaque pelo CRC-RS. 

•  Autora de artigos científicos, 
apresentados em periódicos 
e anais de congressos 
nacionais e internacionais, 
bem como capítulos de livros 
principalmente voltados à 
contabilidade em sociedades 
cooperativas. 

•  Realiza palestras e cursos 
ligados à temática do 
cooperativismo para 
estudantes e profissionais  
da área.

Alessandro Porporatti Arbage

Governança
e sua relação

com a
fidelidade em
cooperativas
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Gabriel Murad Velloso Ferreira
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G
abriel M

urad V
elloso Ferreira Princípios do cooperativismo

− Adesão voluntária e livre

− Gestão democrática

− Participação econômica dos membros

− Autonomia e independência

− Educação, formação e informação

− Intercooperação

− Interesse pela comunidade

Alessandro Porporatti Arbage 
é graduado em Agronomia pela 
Universidade Federal de Santa 
Maria (UFSM), mestre em 
Economia Rural pela 
Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul (IEPE/UFRGS) 
e doutor em Administração 
pela Universidade Federal do 

Rio Grande do Sul (PPGA/UFRGS). É professor 
da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), 
com lotação no Departamento de Educação 
Agrícola e Extensão Rural (DEAER), atuando nos 
cursos de graduação nas Ciências Agrárias e no 
Programa de Pós Graduação em Extensão Rural 
(PPGExR) como professor e orientador do 
mestrado e doutorado.

Gabriel Murad Velloso 
Ferreira é graduado em 
Administração (habilitação em 
Empresas Rurais e 
Cooperativas) pela 
Universidade Federal de 
Lavras (UFLA-MG), mestre em 
Agronegócios pela Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul 

(UFRGS) e doutor em Extensão Rural pela 
Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). É 
professor da Universidade Federal de Santa Maria 
(UFSM), com lotação no Colégio Politécnico da 
UFSM, onde é ofertado 
o curso superior de Gestão de Cooperativas, do 
qual é professor e atual coordenador. Também 
é professor do curso técnico em cooperativismo 
(EaD) e editor da Revista de Gestão 
e Organizações Cooperativas (RGC).

Cooperativismo e Governança são temas importantes no âmbito 

da Teoria Econômica e no contexto das Teorias Organizacionais. 

Ambas temáticas têm sido estudadas sob diversas perspectivas 

nas Ciências Sociais Aplicadas; no entanto, poucos trabalhos se 

propuseram a analisar a problemática das falhas de governança no 

cooperativismo agropecuário, sendo este o principal objetivo desta 

obra. Percorrer o caminho da compreensão dos fatores que con-

tribuem para a falta de fidelidade do cooperado para com sua coo- 

perativa, as implicações disso na gestão das organizações e, 

sobretudo, refletir sobre os processos que possam mitigar a ocor-

rência desse fenômeno não é uma tarefa trivial e constituem as 

principais contribuições deste trabalho, tanto para os atores que 

operam nos sistemas agroindustriais quanto para os estudiosos 

das ciências das organizações. 
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Educação Cooperativa 
e as Influências Teóricas 
de John Dewey
Paulo Campos

Educação Cooperativa 
e as Influências Teóricas 
de John Dewey

Paulo Campos

A educação cooperativa está convocada para construção de saberes 
pelas práticas de trabalho, para fomento do lastro doutrinário e 
filosófico da cooperação, e, também, atualmente, para o atendimento 
curricular formal em atenção às demandas de produção e ao 
desenvolvimento de mercado. 

Dela, teoricamente, exige-se um papel executivo de desenvolvimento 
humano e social a todos, sem técnicas e métodos que produzam 
adaptação ou conformidade. Pelo contrário, convoca-se uma educação 
fundada no favorecimento de consciências críticas, a partir de práticas 
sociais, no intuito de promover a cooperação.  

Exige-se foco na formação profissional, pelas necessidades de 
produção, e gestão institucional, mas não somente. A liberdade, a 
crítica e o bem-estar devem ser instituídos pelo aprendizado sistêmico, 
desde o tecnológico até o filosófico e tudo o mais que estiver entre ou 
com estes disponível. 

Trata-se de uma “Ecologia de Saberes”. Originariamente, de um processo 
educacional evolutivo permanente, atingido no seu princípio pelas ideias 
Deweyanas de um modelo educativo crítico, voltado para cooperação, 
para a vida e para o trabalho.

Há um espaço social de tensão dinâmico, restrito, pressionado e poroso, 
em que se vê, de um lado, as demandas e necessidades de produção 
mercadológicas das cooperativas e, de outro, os marcos referenciais 
doutrinário, filosófico, jurídico e técnico do sistema cooperativista.  
A ocupação desse espaço é direito exclusivo da Educação Cooperativa.  
Lá, está exatamente moldada histórica e competentemente pelos 
educadores e onde deve ser, inequivocamente, dinamizada.

Paulo Campos

•  Mestre em Educação  
e em Psicanálise.

•  Especialista em Administração  
e em Cooperativismo.

•  Graduando em  
Ciências Contábeis.

•  Consultor de Cooperativas  
de Transportes de Cargas  
e Passageiros.

•  Pesquisador. 

•  Professor de Graduação  
e Pós-Graduação em 
Administração, Educação  
e Contabilidade.

A obra explicita a “educação 
cooperativa” consolidada e 
praticada nos dias atuais, 
desenvolvida a partir das 
bases da educação postulada 
e professada teoricamente 
no início do século XX por 
John Dewey: educação crítica, 
educação para a cooperação, 
para a vida e para o trabalho. 

Da pesquisa, emerge a 
“educação cooperativa”, 
conceitual e tecnicamente 
postada dinamicamente no 
“exato, comprimido, turbulento 
e poroso espaço de tensão” 
existente entre as demandas de 
produção e de desenvolvimento 
de mercado e as especificidades 
e necessidades doutrinárias, 
filosóficas, técnicas e jurídicas 
do cooperativismo.
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José Carlos FlachCOOPERATIVA OURO DO SUL
80 ANOS DE HISTÓRIA

José Carlos Flach

80 A
nos de história

José C
arlos Flach

PRINCÍPIOS DO 
COOPERATIVISMO

  Adesão voluntária e livre

    Gestão democrática pelos 
associados

    Participação econômica dos 
associados

   Autonomia e independência

    Educação, formação e 
informação

   Intercooperação

    Compromisso com a 
comunidade

esde

1935

Cooperativa Ouro do Sul
 80 anos de História

A Cooperativa Ouro do Sul se insere dentro do contexto maior de um 
importante capítulo da história da colonização alemã no Rio Grande do 
Sul. Em 1899, quando o padre jesuíta Theodor Amstad lançou a idéia da 
criação de uma associação de agricultores e que posteriormente, em 1912, 
resultaria na Sociedade União Popular, a Volksverein, estava sem saber 
criando as bases do cooperativismo de crédito. 

Era o começo de uma nova forma de trabalho, tendo por princípio a 
organização e a integração entre os agricultores. As florescentes décadas 
finais do século XIX foram sucedidas por um período de estagnação em 
conseqüência da perda de mercado e dependência de produtos importados.

Empobrecida e dependente, a região colonial visualizava nas cooperativas 
um futuro melhor. Era preciso uma nova orientação quanto aos meios 
de produção e sustentação das comunidades. Havia a convicção de que 
a promoção do espírito religioso passava pelo bem-estar material das 
famílias. A Ouro do Sul foi criada dentro desde ambiente de expectativa e 
otimismo.

Numa tarde de julho de 1935, agricultores de Harmonia e de lugares 
vizinhos, atraídos pela boa-nova, ergueram os braços para dizer sim à Ouro 
do Sul, fundada em meio a um ambiente de grande mobilização ao longo 
de vários meses. Eram tempos de muito trabalho e renúncia. Passados 80 
anos, continua-se trabalhando muito. Seriedade, dedicação e determinação 
ajudaram a superar dificuldades e resultaram em pilares sólidos de um 
empreendimento de nome consolidado.

José Carlos Flach

José Carlos Flach é formado em História 
pela Universidade Feevale, com pós-
graduação pela mesma instituição em 
História, Comunicação e Memória do Brasil 
Contemporâneo. Desde 1992 é repórter do 
jornal Primeira Hora, de Bom Princípio. 
Atualmente, faz especialização em Teologia e 
Sociedade pela Estef. 

O autor tem participação no livro “Arte Sacra 
e Fé”, obra de resgate da história da paróquia 
de Bom Princípio e de sua igreja matriz. 
Tem ainda artigo publicado na coletânea 
“Imigração: diálogos e novas abordagens”, 
da Associação Nacional de Pesquisadores da 
História das Comunidades Teuto-Brasileiras.  

Roselaine Büttenbender
e Bruna Araújo Heinen  

20 anos de História 
e Cooperação

Roselaine Büttenbender e Bruna Araújo Heinen 

Roselaine Büttenbender

Roselaine Buttenbender, é formada em 
Ciências Contábeis pela Universidade 
Feevale, MBA e pós MBA pela FGV em Gestão 
Empresarial e Inteligência Empresarial, 
executiva financeira há mais de 20 anos e 
17 anos de experiência em cooperativas de 
crédito. Iniciou suas atividades na Unicred 
VTRPP, em 2013, na função de Gerente Geral.

Bruna Araújo Heinen

Bruna Araújo Heinen é formada em 
Comunicação Social com Habilitação em 
Jornalismo pelo Centro Universitário de 
Lajeado, tem mais de 8 anos de experiência 
em comunicação empresarial. Iniciou suas 
atividades na Unicred VTRPP em 2013 e 
atualmente ocupa o cargo de Coordenadora 
de Comunicação. 
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PRINCÍPIOS DO 
COOPERATIVISMO

  Adesão voluntária e livre

    Gestão democrática pelos 
associados

    Participação econômica dos 
associados

   Autonomia e independência

    Educação, formação e 
informação

   Intercooperação

    Compromisso com a 
comunidade

Muitos momentos marcaram a trajetória da UNICRED VTRPP nessas 
duas décadas. Na busca por homenagear nossos cooperados e 
fundadores da Unicred VTRPP, procuramos, nesta obra, contar um pouco 
do que se passou na história da cooperativa, desde a sua fundação até os 
dias atuais. A Unicred VTRPP é hoje uma das principais cooperativas do 
sistema Unicred em nível de estado e Brasil. Sucesso do resultado das 
boas práticas de gestão, soluções inovadoras e diferenciais adotados pelo 
quadro de dirigentes e qualificação dos colaboradores. A sua trajetória 
para chegar até o presente, o esforço de cada uma das pessoas que 
ajudaram a escrever essa história, os momentos marcantes, as principais 
ações desenvolvidas na cooperativa, tudo isso será contado nesse 
livro. Essa obra é uma homenagem às pessoas que acreditaram que a 
cooperativa poderia prosperar. Cito aqui fundadores, diretores, parceiros 
e cooperados. O desempenho evidenciado nesses anos de operação 
é fruto da dedicação e empenho de todos juntos, como prova de que o 
modelo cooperativista pode dar certo e ser reproduzido. Com a união de 
todas as partes envolvidas, foi possível o desenvolvimento sustentável da 
instituição, que compreendeu mais do que a simples oferta de produtos 
e serviços, mas também a disponibilização de soluções financeiras que 
pudessem atender à necessidade do cooperado. Boa leitura!
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Na área de Promoção Social, o ano de 2016 
trouxe outra inovação, o Programa de Educação 
e Cultura Cooperativista. O programa tem como 
objetivos: a) promover a integração dos dirigentes 
de cooperativas, associados, colaboradores, fami-
liares e comunidade; b) divulgar a doutrina coope-
rativista para grupos distintos como crianças, jo-
vens, mulheres e lideranças da comunidade para 
que sejam protagonistas do desenvolvimento e 
da gestão das cooperativas; c) promover os prin-
cípios e os valores do cooperativismo através de 
experiências exitosas nos empreendimentos coo-
perativos; d) promover a educação cooperativista 
por intermédio de espaços culturais, priorizando a 
música como instrumento pedagógico. 

A cidade escolhida para a realização do pro-
grama foi Campo Novo, que abriga as cooperati-
vas Cotricampo e Sicredi Celeiro. O programa foi 
realizado em duas etapas. A primeira no dia 19 de 
novembro, que contou com mais de 500 partici-
pantes, separados em grupos de crianças, jovens, 
mulheres e lideranças da comunidade. Foram 
trabalhados temas como cultura da cooperação, 
sustentabilidade, sucessão familiar, cooperativas 
escolares, o papel da mulher no cooperativismo e 
experiências exitosas do cooperativismo gaúcho. 

9º Festival o rio grande 
canta o cooperativismo 
A outra etapa do programa foi realizada no 

dia 26 de novembro, com com a apresentação do 
9° Festival O Rio Grande Canta o Cooperativis-
mo, que neste ano teve como tema: “Cooperati-
vas: o poder de agir para um futuro sustentável”.  

Mais de 3 mil pessoas presenciaram a apresenta-
ção de dez músicas inéditas e a gravação de CD e 
DVD do evento. O objetivo do Programa de Edu-
cação e Cultura Cooperativista é promover ações 
e atividades permanentes, formando uma base 
comunitária com apropriação dos conceitos ge-
rais e das boas práticas do cooperativismo.

Programa de Educação e Cultura Cooperativista

ProMoÇão social  Sescoop/RS
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Cooperativa Sicredi Nordeste RS venceu a edição de 2016 que aconteceu no município de Campo Novo
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ProMoÇão social  Sescoop/RS

Participação em grandes feiras do Estado

O Sistema Ocergs-Sescoop/RS participa 
anualmente da Expodireto Cotrijal, que aconte-
ce em Não-Me-Toque, e da Expointer, que ocor-
re no município de Esteio. Em comum, as duas 
feiras têm a questão do direcionamento para o 
agronegócio, com intensa participação das coo-
perativas agropecuárias gaúchas, que buscam 
atualização das tecnologias e as novidades mer-
cadológicas no âmbito geral. 

Outros ramos do cooperativismo também fir-
mam suas participações por terem vínculos fortes 
com o setor rural, tais como cooperativas de Crédi-
to, Transporte e Infraestrutura. O Sistema está esta-
belecido nas duas feiras com estruturas de excelen-
te qualidade, proporcionando diversas atividades e 
servindo também de base geográfica para sócios e 
empregados de cooperativas em passagem pelas 
feiras para visitação.

Espaço Mundo Cooperativo Gaúcho, no Parque de Exposições da Expodireto Cotrijal

Sede própria da Ocergs na Expointer
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Monitoramento
Atividade finalística do Sescoop/RS voltada 

a processos de orientação na constituição e no 
acompanhamento do registro de novas coopera-
tivas; avaliação da gestão e conformidade contá-
bil/societária; acompanhamento e análise de de-
sempenho das cooperativas e serviços de gestão 
documental de seus cadastros. 

As ações realizadas buscam contribuir para 
a melhoraria da conformidade, credibilidade e 
transparência no cumprimento dos objetivos 
econômicos e sociais das sociedades coopera-
tivas, assim como promover a adoção de boas 
práticas de gestão e governança.

Entre as ações realizadas destacam-se:

orientação para a profissionalização da gestão cooperativa

constituição e registro

180 Processos de Registro dos Atos Societários junto à Jucergs 

21 Registros de novas cooperativas junto à Ocergs

1Seminário de Orientação para o Registro dos Atos Societários junto à Jucergs

acompanhamento da gestão

serviços de gestão documental 

estudos e pesquisas

16Cooperativas com conformidade societária e contábil avaliadas 

12Adesão ao Programa de Desenvolvimento da Gestão Cooperativa

1

6 

1.231Certificados de Regularidade emitidos

384 Balanços – lançados 

Elaboração da 5ª Edição da Revista Expressão do Cooperativismo Gaúcho

18 Novos Certificados de Registro das Cooperativas Escolares

Reuniões do Comitê de Estudos Contábeis CRCRS 

425 Boletos de cobrança emitidos

2Capacitação para o Programa de Desenvolvimento da Gestão Cooperativa

4Consultas técnicas atendidas 

2 Cursos organizados para capacitação dos auditores internos 

1Organização do Encontro Estadual das Cooperativas Educacionais 

2 Visitas técnicas/estudos organizados para os profissionais da auditoria interna

7 Pareceres técnicos sobre projetos de representação institucional

11Cursos organizados para capacitação dos conselhos fiscais

1 Organização do Seminário da Contabilidade do Setor Cooperativo

3 Cursos organizados para educação profissional dos contadores

1Organização do Seminário Alternativas de Investimentos e Desenvolvimento 

MonitoraMento  Sescoop/RS

318 Atas (AGO) – lançadas 
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MonitoraMento  Sescoop/RS

Projeto Estruturante 
Programa de Autogestão

Implantação do Programa de Autogestão nas 
Cooperativas Agropecuárias.

objetivo
• Gestão e governança.

Foco estratégico
• Qualidade da Gestão Cooperativa;
• Credibilidade perante terceiros;
• Transparência junto ao quadro social;
• Solidificação das cooperativas.

resultados esperados
•  Acompanhamento da Gestão Cooperativa;
•  Acompanhamento socioeconômico das coo-

perativas (confiabilidade e comparabilidade 
das informações);

•  Melhoria no Sistema de Controles Internos;
•  Geração de informações para tomada de 

decisão;
•  Levantamento de necessidade de treinamento.

Marcos críticos
•  Adesão das cooperativas;
•  Retorno da análise dos indicadores compara-

tivos de desempenho;
•  Manutenção contínua da base de dados GDA.

eventos em destaque no ano 
•  Capacitação dos Conselhos Fiscais – 274 par-

ticipantes;
•  Educação Profissional Continuada dos Con-

tadores;
• Capacitação dos Auditores Internos; 
•  Visita Técnica/Estudos – Auditoria Interna na 

Alemanha;
•  Visitas e Seminário Estadual do Programa Au-

togestão; 
•  Seminário do Programa de Desenvolvimento 

da Gestão Cooperativa; 
•  Lançamento da Expressão do Cooperativis-

mo Gaúcho; 
•  Seminário Ocergs-Jucergs;
•  Seminário de Contabilidade do Setor Coope-

rativo; 
•  Seminário Alternativas de Investimento e De-

senvolvimento da Agroindústria Cooperativa;
•  Encontro Estadual das Cooperativas Educa-

cionais; 
•  Seminário de Apresentação do Manual de 

Boas Práticas de Recursos Humanos; 
•  Lançamento do MBA em Contabilidade e Au-

ditoria Cooperativa.

realizações

3 Capacitações para os agentes de desenvolvimento cooperativo

1 Seminário Estadual de Autogestão para as Cooperativas Agropecuárias

23Visitas de orientação técnica ao programa autogestão
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MonitoraMento  Sescoop/RS

Ocergs e Junta Comercial do RS realizam 
Seminário para debater o registro dos atos 
societários das cooperativa

Seminário apresenta metodologia 
do PDGC para cooperativas gaúchas

Prestar orientações e esclarecimentos sobre 
os procedimentos aplicáveis quando do registro 
dos atos das sociedades cooperativas, em busca 
da observância da conformidade e da redução da 
burocracia, para se ter mais agilidade no trâmi-
te dos processos das cooperativas junto à Junta 
Comercial do Rio Grande do Sul (Jucergs). Com 
essa proposta, a Ocergs e a Jucergs realizaram, 

em setembro, Seminário com a presença de cerca 
de 100 pessoas e 49 cooperativas.

Na oportunidade, o presidente do Sistema 
Ocergs-Sescoop/RS, Vergilio Perius, ressaltou a 
presença do coordenador jurídico da Ocergs, Tia-
go Machado, como vogal na Jucergs, uma con-
quista pleiteada há 25 anos pelo sistema coope-
rativista do Estado.

Com o objetivo de apresentar o Programa de 
Desenvolvimento da Gestão das Cooperativas 
(PDGC), mostrar sua metodologia e apresentar o 
case da Sicredi Serrana RS, presidentes, dirigentes 
e representantes de cooperativas gaúchas partici-
param do Seminário que tratou de um dos progra-
mas do Sescoop voltado ao desenvolvimento da 

autogestão das cooperativas.
O programa é aplicado em ciclos anuais, vi-

sando à melhoria contínua a cada ciclo de pla-
nejamento, execução, controle e aprendizado. 
O objetivo principal do PDGC é promover a 
adoção de boas práticas de gestão e governan-
ça pelas cooperativas. 

Evento contou com a presença de representantes do cooperativismo, da Junta Comercial e de cooperativas

O presidente da Sicredi Serrana RS, Marcos André Balbinot, apresentou o case da Cooperativa, 
que em 2013 obteve a distinção na Faixa Prata do Prêmio Sescoop Excelência de Gestão
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Cooperativistas participam 
de missão na Alemanha

Uma comitiva do Grupo de trabalho de Au-
ditoria Interna do Rio Grande do Sul, compos-
ta por 14 representantes do Estado, Sescoop 
Nacional, Sescoop/RS e das cooperativas Coa-
sa, Cotrisal, Cotribá, Piá, Coopermil, Coagrisol, 
Coviga e Cotrisel, participou de uma missão na 
Alemanha, com o objetivo de aprimorar conhe-
cimentos em controle, auditoria e melhoria no 
processo de gestão.

A comitiva visitou a Confederação Alemã de 
Cooperativas (DGRV) e a Central de Coopera-
tivas (Raiffeisein Waren Zentrale), que opera no 
comércio agrícola, onde fez uma imersão ten-
do vivências práticas de temas como sistema 
de auditoria, contexto e relação entre auditoria 
interna e externa, controle de qualidade e con-
trole de estoque. 

sobre o convênio dgrV e sescoop/rs
O Sescoop/RS mantém convênio de coopera-

ção com o Ministério de Agricultura e Alimenta-
ção da Alemanha executado pela DGRV. O projeto 
tem como objetivo fortalecer as capacidades das 
cooperativas agropecuárias, apoiando o desenvol-
vimento e o processo de reestruturação em curso 
no setor. Umas das áreas de atuação são melhorias 
da auditoria interna. A parceria institucional come-
çou pelo setor das cooperativas agropecuárias.  

Assim, o sistema cooperativo amplia sua pos-
sibilidade de assessorar e atender às cooperati-
vas agrícolas, qualificar funcionários e melhorar as 
estruturas. Com isso, as cooperativas devem se 
tornar mais eficientes e conseguir, no longo prazo, 
oferecer serviços competitivos para as proprieda-
des rurais associadas.

4º Seminário Contabilidade 
do Setor Cooperativo

O Conselho Regional de Contabilidade do Rio 
Grande do Sul (CRCRS) promoveu, com o apoio 
do Sistema Ocergs-Sescoop/RS e da Comissão 
de Estudos de Contabilidade do Setor Coopera-
tivo do CRCRS, o 4º Seminário Contabilidade do 
Setor Cooperativo.

O Seminário foi destinado aos profissionais 
da área e tratou de atualizações e dissemina-

ção de conhecimentos específicos de contabi-
lidade e tributação aos profissionais de entida-
des cooperativas. 

Na programação do evento, o público assistiu 
a palestras sobre Gestão de Riscos para as Enti-
dades Cooperativas; Fusões e Incorporações em 
Sociedade Cooperativa e Tributação das Sobras 
e Juros sobre o Capital. 

MonitoraMento  Sescoop/RS

Comitiva foi composta por 14 representantes do Estado, 
Sescoop Nacional, Sescoop/RS e cooperativas gaúchas
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Programa de Formação de Conselheiros 
Fiscais de cooperativas

Com o objetivo de promover a profissionali-
zação da governança cooperativista, o Programa 
de Formação de Conselheiros Fiscais percorreu 
diversas regiões do Estado e esteve presente em 
dez municípios: Santa Rosa, Cruz Alta, Não-Me-
Toque, Alegrete, São Sepé, Pelotas, Nova Petró-
polis, Erechim, Ibiraiaras e Porto Alegre. Ao todo, 
257 profissionais participaram do programa re-
presentando 85 cooperativas.

Os encontros abordaram as obrigações e atri-
buições do conselheiro fiscal, com destaque para 
a legislação que regula a atividade e sua prática 
diária, focando, também, os temas que merecem 
verificação e monitoramento pelo Conselho Fiscal.

O Programa de Formação visa melhorar o ní-
vel de orientação dos conselheiros quanto aos 
procedimentos e práticas que podem ser ado-
tados no desenvolvimento de suas atividades, 
fazendo o uso de um plano de trabalho que con-
temple verificações nos campos financeiro, legal 
e de negócios das cooperativas. 

Com carga horária de oito horas e o conteú-
do programático, o curso tratou de Aspectos 
Societários – Governança Cooperativa; Práticas 
de negócios – Gestão Cooperativa; Aspectos 
Contábeis e Financeiros – Controles, Riscos e 
Auditoria; e Atuação Prática – Plano de Traba-
lho Anual.

O Centro de Formação Profissional Cooperativista recebeu 68 profissionais de 25 cooperativas, 
no evento que marcou o encerramento do ciclo de palestras do Programa de Formação
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I Seminário Estadual de Autogestão 
para Cooperativas Agropecuárias

A ferramenta de autogestão das cooperativas 
agropecuárias e seus benefícios econômicos e fi-
nanceiros para o sistema foram o tema central da 
primeira edição do Seminário Estadual de Auto-
gestão, realizado em novembro, com a organiza-
ção do Sistema Ocergs-Sescoop/RS e da Federa-
ção das Cooperativas Agropecuárias do Estado 
do Rio Grande do Sul (FecoAgro/RS). Dirigentes 
de cooperativas gaúchas e paranaenses estiveram 
presentes no evento que ocorreu na Casa do Coo-
perativismo, localizada no Parque de Exposições 
Assis Brasil, em Esteio.

O objetivo foi criar um marco de discussão com 
as cooperativas do Paraná, que desde os anos 90 
vêm implementando o projeto e obtendo resulta-
dos, e demonstrar a importância do programa para 
a gestão do sistema, no qual as cooperativas man-

têm suas individualidades, mas apresentam cresci-
mento conjunto, além do quesito de transparência 
na organização junto aos associados. 

Seminário apresentou exemplos positivos 
como o gerenciamento de indicadores
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Sistema divulga números oficiais do 
cooperativismo no Rio Grande do Sul 

A Ocergs promoveu em junho, na sede da Fe-
derasul, o lançamento da revista Expressão do 
Cooperativismo Gaúcho 2015, onde divulgou os 
números oficiais do Cooperativismo no Rio Gran-
de do Sul. A solenidade ocorreu durante o evento 
Tá na Mesa, oportunidade em que a Federasul ho-
menageou a Ocergs por seus 45 anos.

Em 2015, as cooperativas do Rio Grande do Sul 
apresentaram crescimento de 15,75% em relação 
ao ano anterior e registraram um faturamento de 
R$ 36,1 bilhões. O desenvolvimento do cooperati-
vismo gaúcho se reflete no aumento dos seus in-
gressos, que nos últimos seis anos registrou uma 
expansão de 94,6%. Neste contexto de crescimen-
to das cooperativas, destacam-se as atividades 
relacionadas aos ramos: Agropecuário com 11,6%; 
Crédito com 33,8%; Saúde com 18%; Infraestrutu-
ra com 8,2% e Transporte com 35,5%.

Em relação às sobras apuradas, as coopera-
tivas gaúchas registraram crescimento de 33%, 
atingindo o valor de R$ 1,3 bilhão. Quanto ao 
patrimônio líquido, formado pelas quotas par-
tes dos associados, resultados do exercício, 
fundos e reservas legais e estatutárias, o sis-
tema cooperativista gaúcho alcançou R$ 10,7 
bilhões, representando aumento de 12,95% 
entre 2014 e 2015. 

No que se refere aos ativos, o cooperativis-
mo gaúcho registrou acréscimo de 15,25% entre 
2014 e 2015. Nos últimos cinco anos, houve um 
crescimento de 103,9% no total desses ativos, 
que em 2015 atingiram R$ 54,5 bilhões. Na ge-
ração de tributos, as cooperativas alcançaram  
R$ 1,8 bilhão, representando crescimento de 
6,1% em relação a 2014.

Na contramão de um cenário de austeridade 
e recessão econômica, o sistema cooperativis-
ta gaúcho continua atuando como um agente 
propulsor do desenvolvimento econômico e 
social do Estado. 

As cooperativas do Rio Grande do Sul apre-
sentaram crescimento em seu quadro de pessoal 
e atingiram a marca de 58,8 mil empregos dire-
tos, colocando o Estado na terceira colocação no 
ranking nacional.

Com 434 cooperativas ativas e 2,7 milhões 
de associados, o Estado ocupa a segunda posi-
ção, em relação a quantidade de associados no 
Brasil, que atualmente contabiliza 13 milhões de 
sócios. O Rio Grande do Sul é o segundo Esta-
do com maior índice de adesão da população 
ao cooperativismo, com 23,5%. Os ramos Agro-
pecuário, Crédito e Saúde concentram 65% das 
cooperativas no RS. 

Lançamento oficial da Expressão do Cooperativismo Gaúcho 
aconteceu durante o evento Tá na Mesa, na Federasul
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SDECT forma grupo para fomentar 
o desenvolvimento das cooperativas

A Secretaria do Desenvolvimento Econômi-
co, Ciência e Tecnologia (SDECT) recebeu lide-
ranças do setor cooperativo do RS para debater 
e fazer uma análise mais profunda da estraté-
gia que o Estado poderá desenvolver, para co-
locar à disposição deste segmento, benefícios 
que possam fomentar o cooperativismo. O pre-
sidente do Sistema Ocergs-Sescoop/RS, Ver-
gilio Perius, o gerente de Monitoramento do  
Sescoop/RS, José Máximo Daronco e o coorde-
nador jurídico do Sistema Ocergs-Sescoop/RS, 
Tiago Machado, participaram da reunião.

O secretário da SDECT, Fábio Branco, defen-
deu a criação de um grupo de trabalho que en-
volva agentes do Estado e do setor cooperati-
vista, para que se possa incentivar investimentos 
industriais dentro do setor. Esta iniciativa, desta-
cou Branco, poderia ser por meio da própria Se-
cretaria e também com a parceria da Secretaria 

de Desenvolvimento Rural, Pesca e Cooperativis-
mo, que também esteve presente na reunião, re-
presentada pelo secretário Tarcisio Minetto.

Um grupo formado por técnicos da própria 
SDECT poderá apontar caminhos para faci-
litar o acesso aos incentivos que são ofereci-
dos para fomentar o desenvolvimento do setor 
cooperativo. Na primeira reunião do grupo, 
que é formado por lideranças do setor coope-
rativista, ficou definido que o objetivo principal 
é o mapeamento das políticas públicas no coo-
perativismo, enfatizando a cultura e a gestão, 
através da comunicação, para estruturar e via-
bilizar projetos. 

O grupo técnico deverá manter sua diretriz no 
desenvolvimento regional. Conforme Branco, as 
cooperativas poderão, com esta iniciativa, agre-
gar valor à matéria-prima e às comunidades, ge-
rando um ambiente receptivo de bons negócios.

Seminário apresenta Manual de 
Boas Práticas de RH para Cooperativas

Com a intenção de padronizar processos 
ligados à atividade de Recursos Humanos, foi 
lançado o Manual de Boas Práticas de RH para 
Cooperativas. O evento aconteceu no Cen-
tro de Formação Profissional Cooperativista,  

durante seminário que contou com a presença 
de 61 representantes de cooperativas. O ma-
terial foi desenvolvido pela equipe de trabalho 
que reúne técnicos e gestores de RH de coope-
rativas do Estado. 

Manual de Boas Práticas de Recursos Humanos foi apresentado 
no Centro de Formação Profissional Cooperativista
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Sescoop/RS, Escoop e CRCRS 
assinam termo de cooperação técnica

O Sescoop/RS, na condição de mantenedor da 
Escoop, firmou termo de cooperação técnica com 
o Conselho Regional de Contabilidade do Rio 
Grande do Sul (CRCRS), que tem como objetivo 
prover a cooperação entre as entidades na elabo-
ração do projeto pedagógico do curso MBA em 
Auditoria e Contabilidades Cooperativa, ministra-
do pela Escoop. 

O termo de cooperação entre as entidades 
representa a possibilidade de que os profissio-
nais do setor obtenham pontuação no decor-

rer das disciplinas concluídas, contemplando o 
programa de educação continuada. A Escoop 
é credenciada junto ao CRCRS como Institui-
ção Capacitadora, habilitada a promover para 
os profissionais de contabilidade atividades de 
Educação Profissional Continuada, como cursos, 
palestras, seminários, convenções e treinamen-
tos internos.

O curso inicou em julho e conta com carga 
horária de 370 horas e previsão de conclusão em 
maio de 2018.

Objetivo é a cooperação entre as entidades na elaboração do projeto pedagógico 
do curso MBA em Auditoria e Contabilidades Cooperativa, ministrado pela Escoop

Seminário Alternativas de Investimento e 
Desenvolvimento da Agroindústria Cooperativa

Representantes de 22 cooperativas do Esta-
do e do governo do Rio Grande do Sul participa-
ram do Seminário Alternativas de Investimento e 
Desenvolvimento da Agroindústria Cooperativa, 
promovido pelo Sistema Ocergs-Sescoop/RS, em 
conjunto com a FecoAgro/RS e o governo do Es-
tado do Rio Grande do Sul, no Centro de Forma-
ção Profissional Cooperativista.

Com objetivo de levar informações das ações e 

programas de governo e promover maior aproxima-
ção do sistema cooperativo com as ferramentas de 
financiamento disponíveis, ficou definido a criação 
de um grupo de trabalho com representantes do 
cooperativismo e do governo do Estado, para tra-
tar em conjunto de uma proposta de adequação do 
Fundopem às necessidades dos projetos de agre-
gação de valor e investimentos das cooperativas 
agropecuárias dentro do Estado. 

Evento teve painel com representantes do cooperativismo gaúcho
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conteXto oPeracional
A Escoop foi credenciada pela Portaria MEC 
nº 994, de 19 de julho de 2011, iniciando suas ati-
vidades em 2012. 
A Faculdade de Tecnologia do Cooperativis-
mo – Escoop, primeira faculdade exclusivamen-
te voltada ao ensino, pesquisa e extensão em 
cooperativismo no país, é mantida pelo Serviço 
Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo 
do Estado do Rio Grande do Sul (Sescoop/RS), 
integrante do “Sistema S”, que tem entre seus 
objetivos organizar, administrar e executar o en-
sino de formação profissional para associados 
e empregados de cooperativas. O objetivo da 
Escoop é qualificar profissionais para participa-
rem ativamente com competência na gestão das 
cooperativas, conciliando teoria, prática e téc-
nicas administrativas com a história e doutrina 
cooperativista, e tem demonstrado ter condi-
ções adequadas para o cumprimento deste ob-
jetivo, tendo obtido conceitos 5 e 4 (escala de 1 
a 5) nas avaliações do MEC.

Missão
Preparar profissionais para as diversas áreas de 
atuação dentro das cooperativas, notadamente 
para uma moderna gestão.

oBJetiVos da escooP

Visa à formação de profissionais capazes de responder aos desafios 
da sociedade e cooperativas em contínua transformação.

Visão
Ser entidade de referência em ensino e pesquisa 
do cooperativismo.

FunÇão
•  Executar o ensino de formação profissional 

para as cooperativas;
•  Fomentar a produção científica no campo do 

cooperativismo;
•  Disseminar o conhecimento do cooperativis-

mo em seus aspectos sociais e econômico.

estágios
Tem o objetivo de proporcionar aos estudantes 
oportunidade de experiência em sua linha de 
formação, participando de situações reais de 
vida e trabalho, propiciando o aprendizado de 
competências próprias da atividade profissional 
e a contextualização curricular, objetivando o 
desenvolvimento do educando para a vida cida-
dã e para o trabalho.

Bolsas de estudos
Associados e empregados de cooperativas têm 
direito a Bolsas de Estudo para cursarem ativida-
des na Escoop, em nível de graduação e pós-gra-
duação, custeadas pelo Sescoop/RS, no valor de 
70% (setenta por cento) das mensalidades.

ensInO pesquIsa extensãO
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Escoop forma 680 alunos em 2016

graduação
Curso Superior de Tecnologia em Gestão de Coo-
perativas autorizado pelo Ministério da Educação 
através da Portaria nº 290/2011 e reconhecido 
através da Portaria nº 432/2014.
No período de 2012 a 2016, 56 alunos concluíram 
o Curso.

Pós-graduação
Especialização com foco na moderna gestão das 
cooperativas, destinada a alunos com Ensino Su-
perior completo.

cursos de especialização “lato sensu” 
em gestão de cooperativas finalizados

De 2012 a 2016, 112 alunos conluíram os cursos de: 
•  MBA em Gestão de Cooperativas (Fortaleza);
•  MBA em Gestão de Cooperativas (Belém);
•  MBA em Gestão de Cooperativas (Porto Alegre);
•  MBA em Gestão Estratégica do Agronegócio 

(Porto Alegre);
•  MBA em Gestão de Cooperativas (Emater); 
•  MBA em Gestão Estratégica do Agronegócio 

(Santa Maria);
•  MBA em Gestão de Cooperativas (Pelotas).

cursos de especialização “lato sensu” 
em gestão de cooperativas em andamento

•  MBA em Gestão de Cooperativas Odontológi-
cas – 28 alunos (Porto Alegre);

•  MBA em Gestão Estratégica do Agronegócio – 
31 alunos (Cruz Alta);

•  MBA em Auditoria e Contabilidade Cooperativa 
– 29 alunos (Porto Alegre);

•  MBA em Gestão de Pessoas em Organizações 
Cooperativas – 30 alunos (Porto Alegre).

extensão
Cursos de curta duração, alinhados às Políticas de 
Extensão da IES. Número de certificados emitidos 
por ano.

ano n° de certificados

2012 277

2013 169

2014 607

2015 928

2016 586

Pesquisa
A Faculdade mantém projetos nas linhas de Pes-
quisa “Identidade Cooperativa” e “Gestão Coo-
perativa”, notadamente ligados a Programas de 
Iniciação Científica em seus cursos de graduação 
e pós-graduação.

Cursos oferecidos 

escooP  Faculdade de Tecnologia do Cooperativismo

4Graduados em Gestão de Cooperativas

641Cursos de Extensão 

35Pós-Graduados MBA
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Centro de Formação Profissional 
Cooperativista (CFPC)

A Escoop e o Centro de Formação Profissio-
nal Cooperativista, visando acompanhar as de-
mandas quantitativas e qualitativas requeridas 
pelas cooperativas e buscando a qualificação 
dos profissionais e suas necessidades, disponi-
biliza curso de graduação, pós-graduação, ex-
tensão, seminários, palestras e eventos, dando 
aos mesmos as condições e requisitos neces-
sários para que possam trabalhar e viver numa 
visão cooperativista. 

estrutura
A sede da Escoop é no Centro de Formação 

Profissional Cooperativista do Sescoop/RS. A es-
trutura do local possui instalações equipadas com 

computadores, wifi, projetores multimídia, caixas 
de som amplificadas, microfones, quadros bran-
cos e ares-condicionado. Em 2016, o público par-
ticipante das atividades no CFPC/Escoop foi de 
25.464 pessoas.

• Quatro salas de aula com capacidade para 
até 40 participantes; 

• Auditório com capacidade para até 150 par-
ticipantes;

• Sala de reuniões com capacidade para até 30 
participantes;

• Estacionamento coberto com capacidade 
para até 70 veículos;

• Laboratório de Informática moderno com 21 
estações de trabalho.

Biblioteca Dr. Walmor Franke
A Biblioteca da Faculdade de Tecnologia do 

Cooperativismo – Escoop aumentou seu acervo 
em 2016, com a aquisição de 418 exemplares. As-
sim, atualmente disponibiliza aos usuários acervo 
com 8.310 exemplares distribuídos nas diferentes 
áreas do conhecimento, com ênfase maior no coo-
perativismo. 

Em 2016, foram realizados 736 empréstimos 
domiciliares, além de consultas locais de alunos 
de outras instituições de ensino. 

A biblioteca também presta atendimento virtual 
aos interessados de outras localidades.
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Com a presença de 36 candidatos, a Escoop 
realizou o Vestibular 2017 para o Curso de Tecno-
logia em Gestão de Cooperativas.

Com o tema “Em momentos de crise, qual a 
importância e o papel do cooperativismo”, os can-
didatos escreveram uma redação de até 30 linhas, 
dissertando sobre o tema.

Ao candidato foi recomendada a entrega de 
1 kg de alimento não perecível. Ao todo, foram 
arrecadados 52 kg de alimentos que foram en-
tregues à Sociedade Espírita Ramiro D’ Ávila, de 
Porto Alegre.

O diretor da Escoop, Derli Schmidt, participou do 
IV Encontro Cooperativo das Américas, que acon-
teceu em Montevidéu. Na ocasião, como forma de 
reconhecimento à importância do trabalho pionei-
ro realizado pela Escoop, foi assinado o termo de 
cooperação da instituição com a Confederação Uru-
guaia de Entidades Cooperativas (Cudecoop). 

O objetivo é a cooperação técnico-científica, pro-
fissional e cultural com o intuito de desenvolver pro-
jetos e atividades dirigidas à promoção do ensino, 
pesquisa e extensão do ensino cooperativo.

Com o tema “Cooperativas: associatividade 
para o desenvolvimento sustentável”, o Encontro 
teve como objetivo fortalecer social e empresarial-
mente as organizações cooperativas como base 
para um desenvolvimento sustentável, estando in-
clusive, fortemente vinculado aos Objetivos de De-
senvolvimento Sustentável das Nações Unidas.

Promovido pela Cudecoop e pela Organização 
Continental da Aliança Cooperativa Internacional 
(Cooperativa das Américas), o evento é considera-
do a principal atividade de cooperativismo conti-
nental, reunindo lideranças e referências de todas 
as Américas, bem como referências acadêmicas, 
governantes e legisladores. 
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Escoop realiza Vestibular 

Escoop assina acordo de 
cooperação com a Cudecoop
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Prova contou com 36 candidatos

Assinatura aconteceu durante o IV Encontro 
Cooperativo das Américas, em Montevidéu
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Pesquisa aponta 
modelo de liderança 
para cooperativas

Conselho Regional de Contabilidade 
do RS credencia Escoop

Fomentar a produção científica no campo do 
cooperativismo e ser referência em ensino e pes-
quisa no setor. É com essa proposta que a Escoop 
investe em projetos de pesquisa voltados para as 
necessidades da gestão moderna em cooperati-
vas. Uma das novidades fica por conta do estudo 

elaborado pelo professor da instituição, Fernando 
Dewes, que busca construir um modelo de lide-
rança específico para cooperativas, denominado 
de liderança cooperacional. O propósito é sub-
sidiar a formulação de programas de desenvolvi-
mento de lideranças para o setor.

A Escoop passou a ser reconhecida pelo Sis-
tema do Conselho Federal de Contabilidade e 
pelo Conselho de Contabilidade do Rio Grande 
do Sul (CFC/CRCRS), que a credenciou como 
uma Instituição Capacitadora, habilitada a pro-
mover para os profissionais de contabilidade 
atividades de Educação Profissional Continua-
da. O reconhecimento possibilita à Faculdade 

atender à Norma Brasileira de Contabilidade 
(NBC) PG 12, aprovada pelo CFC, pela qual os 
contadores devem alcançar a pontuação anual 
em eventos de educação continuada e manter 
seu registro ativo. Na prática, os cursos realiza-
dos pela Escoop, por preencherem os requisi-
tos estabelecidos pelo Conselho, serão com-
putados para esse efeito. 

Alunos da graduação da Escoop 
constituem cooperativa escolar

Após reuniões preparatórias realizadas duran-
te o ano, alunos das turmas 2015 e 2016 da gra-
duação em Gestão de Cooperativas reuniram-se 
para deliberar sobre a constituição de uma coo-
perativa escolar.

Após inúmeros debates, ficou estabelecido 
que os objetivos da cooperativa serão: consulto-
ria, assessoria e educação cooperativa e que os 
serviços deverão ser disponibilizados e ofertados 
a todas cooperativas gaúchas integrantes do Sis-
tema Ocergs-Sescoop/RS.

escooP  Faculdade de Tecnologia do Cooperativismo
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Pesquisa teve início em julho de 2015 
e conta com o apoio do Sescoop/RS

Cooperativa prestará consultoria, assessoria e 
educação cooperativa a cooperativas gaúchas
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Escoop realiza Assembleia Geral Simulada
Os alunos da disciplina de Direito e Legis-

lação Cooperativista do Curso Superior de 
Tecnologia em Gestão de Cooperativas reali-
zaram sua Assembleia Geral Simulada, com o 
objetivo de vivenciar passo a passo as etapas 
de uma assembleia de cooperativa. Os traba-
lhos foram organizados pelos alunos da turma 
de 2016 e tiveram a participação dos colegas 
da turma de 2015, orientados pelo professor 
da disciplina, Mário De Conto. Dentre as ati-
vidades realizadas, foi escolhido um nome  
fictício para a cooperativa e os alunos divi-
didos entre diretoria e associados. Após, foi 
formada a mesa diretiva e dado início aos  

trabalhos de leitura de edital, apresentação 
de relatório de gestão, prestação de contas e 
de balanço geral, seguindo-se assim todos os 
outros passos de uma Assembleia Geral.
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Alunos do MBA em Gestão Estratégica do Agronegócio 
conheceram o cooperativismo da Alemanha

Uma comitiva de 22 alunos do MBA em Ges-
tão Estratégica do Agronegócio – turma de 
Santa Maria, da Escoop, esteve na Alemanha. 
A turma foi acompanhada pelo diretor geral 
da Escoop, Derli Schmidt. Alunos da Cotripal, 
Languiru, Camnpal, Cooperoque, Cotrijuc, Coo-
permil, Cotrisel, Coasa e Cotrirosa participaram 
da viagem de estudos. No Centro de Pesqui-
sa para o Cooperativismo da Universidade de 
Hohenheim, em Stuttgart, os alunos tiveram co-
nhecimento sobre Agronegócio e Política Agrí-
cola da Europa e Alemanha. Já na Federação 

Regional das Cooperativas (BWGV) também em 
Stuttgart, as aulas focaram o papel e importân-
cia de uma federação regional de cooperativas, 
esclarecendo para os alunos sua estrutura, orga-
nização, governança, financiamento e prestação 
de serviços, em especial os serviços de auditoria 
e consultoria de gestão. 

Outro local visitado foi a academia da BWGV, 
em Karlsruhe. Criada e mantida pela Federação, 
possui nove academias do gênero na Alemanha, 
mantidas por federações regionais, que dedi-
cam-se à capacitação de funcionários das coo-
perativas, em sua maioria de Crédito. Na OGA 
Nordbaden eG, Industriestr, em Bruchsal, os alu-
nos estiveram na divisão de negócios da coopera-
tiva, que é uma das maiores na Alemanha em co-
mercialização de produtos hortifruti. Já em Berlim, 
os alunos foram recebidos na Confederação Ale-
mã de Cooperativas (DGRV), onde tiveram uma 
visão geral do sistema cooperativo na Alemanha. 
Por fim, estiveram na Federação das Cooperativas 
Agropecuárias (DRV), que abriga 2.316 cooperati-
vas, sendo 400 de comercialização.
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Atividade tem o objetivo de vivenciar passo a passo 
as etapas de uma Assembleia de Cooperativa

Alunos de nove cooperativas participaram da viagem
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Graduandos da Escoop conhecem 
Projetos do Núcleo de Pesquisa

O coordenador de Ensino, Pesquisa e Extensão 
da Escoop, Mário De Conto, esteve no Intituto de 
Cooperativismo da Universidade de Humboldt e le-
vou como pauta o récem criado Núcleo de Pesquisa 
em Cooperativismo da Escoop. Na oportunidade, 
tratou também de planos de cooperação. Segundo 

ele, este é um momento muito importante para o 
cooperativismo gaúcho e brasileiro. “Uma parceria 
com a Universidade de Humboldt, um dos centros 
de estudo do cooperativismo mais respeitados do 
mundo, engrandecerá ainda mais a nossa proposta 
educacional para o setor”, salienta De Conto. 

Recentemente foi aprovado, perante o Fundo 
Solidário de Desenvolvimento Cooperativo (Funde-
coop), o estabelecimento do Núcleo de Pesquisa 
na Escoop nos próximos três anos (2016 a 2018), 
como atividade preparatória à criação do Curso de 
Mestrado Profissional em Gestão de Cooperativas, 
previsto para o ano de 2019. O Núcleo de Pesquisa é 
formado por representantes do Sistema Cooperati-
vista Brasileiro para a definição e acompanhamento 
dos Projetos de Pesquisa estratégicos a serem de-
senvolvidos dentro da linha de pesquisa da Escoop, 
ligados à Gestão Estratégica de Cooperativas. 

Nesse sentido, no dia 16 de junho, no auditório 
da Escoop, os alunos de graduação da Escoop as-
sistiram às apresentações de projetos de pesquisa 

que estão sendo desenvolvidos por quatro profes-
sores do Núcleo de Pesquisa do Mestrado.

O objetivo é garantir a integração entre as 
atividades de pesquisa realizadas pela Escoop e 
as necessidades das cooperativas. O formato do 
Mestrado privilegiará que as pesquisas realizadas 
sejam efetivamente direcionadas para a solução 
de problemas reais das cooperativas. Assim, além 
das pesquisas realizadas contribuírem de forma 
prática para atender ao desenvolvimento de coo-
perativas em âmbito nacional (em temas relaciona-
dos à gestão e governança), os egressos do curso 
poderão lecionar em instituições de Ensino Supe-
rior, difundindo o conhecimento em instituições 
de ensino por todo o País. 

M
ar

tin
 Ib

o
ld

 

Coordenador da Escoop é recebido na 
Universidade de Humboldt em busca de parcerias

escooP  Faculdade de Tecnologia do Cooperativismo

Universidade de Humboldt, em Berlim
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Escoop forma terceira turma do Curso Superior 
de Tecnologia em Gestão de Cooperativas 

Escoop promove 3ª Semana Acadêmica 
e Mostra de Iniciação Científica

A Escoop formou a terceira turma do Curso Su-
perior de Tecnologia em Gestão de Cooperativas. 
O diretor geral da Escoop, Derli Schmidt, realizou 
a abertura da cerimônia cumprimentando a todos, 
contextualizando historicamente o início do proje-
to da Escoop, e falando sobre o orgulho de fazer 
parte desse momento tão importante para todos. 
O presidente do Sistema Ocergs-Sescoop/RS, 

Vergilio Perius, saudou e parabenizou todos os en-
volvidos na realização da formatura, ressaltando a 
importância da família nesses momentos. “Várias 
famílias formam uma cooperativa e vocês trazem a 
sustentação fundamental para o futuro das coope-
rativas. E a Escoop tem esse papel: formar pessoas 
que pensem no coletivo e que levem os princípios 
do cooperativismo adiante”, finalizou. 

A Escoop promoveu a 3ª Semana Acadêmica e 
3ª Mostra de Iniciação Científica da instituição, com 
o tema “A Responsabilidade Social das Coopera-
tivas e o Desenvolvimento Regional”. A programa-
ção incluiu discussões sobre migrações no Estado e 

o papel das cooperativas na inserção de imigrantes 
e refugiados, apresentação de artigos acadêmicos, 
palestras alusivas ao Dia da Consciência Negra, 
Desenvolvimento Regional, Inclusão Social e Edu-
cação Cooperativista.

escooP  Faculdade de Tecnologia do Cooperativismo
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Solenidade aconteceu na Escoop

Eventos tiveram como tema “A Responsabilidade Social 
das Cooperativas e o Desenvolvimento Regional”
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gestão e 
suPorte

As áreas de Gestão e Suporte são inerentes à operação e à gestão 
das funções corporativas da entidade. São as áreas que definem as 
estratégias e a atuação da entidade.

Compõem a Gestão todos os conselhos da Ocergs, Sescoop/RS, di-
retoria executiva, além da diretoria e coordenação da Faculdade de 
Tecnologia do Cooperativismo (Escoop).

Suporte são as atividades que auxiliam as áreas finalísticas e atuam 
vinculadas às atividades operacionais, para que os objetivos e estra-
tégias do Sescoop/RS e da Ocergs sejam atingidos. 
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Diretoria da Ocergs

Conselho Fiscal da Ocergs 
É composto por três conselheiros efetivos e três 

suplentes. Compete ao Conselho fiscalizar os atos de 
gestão, finanças, patrimônio e atividades da Ocergs, 
emitindo relatórios e pareceres sobre contas.

Cumprindo determinação estatutária, os con-
selheiros fiscais se reuniram seis vezes no decorrer 
do exercício e emitiram pareceres recomendando 
a aprovação das contas do exercício de 2015, ana-
lisaram os documentos da movimentação contábil 
e financeira de 2016, as atas de reuniões da Dire-
toria e do Conselho de Ética, tomaram conheci-
mento do andamento do projeto da sede própria 
da Ocergs no parque Assis Brasil e dos processos 
judiciais em andamento.

Da esquerda para a direita: José Antônio 
Severo Menezes, Paulo Abreu Barcellos e 
Gilberto Antônio Piccinini

Da esquerda para a direita: Margaret Garcia da Cunha, Abel Paré, Paulo Pires, 
Vergilio Perius, Irno Pretto, Jânio Stefanello, Orlando Borges Müller e Valdir Feller

É o órgão colegiado responsável por delibe-
rar a gestão estratégica da Ocergs, composto 
por 14 diretores – sete efetivos e sete suplentes, 
eleitos em 15 de abril de 2014, para o período 
de 2014-2018.

Realizaram oito reuniões – seis ordinárias e 
duas extraordinárias, onde os principais assuntos 
tratados foram:

• Expodireto 2016 – Recepção ao governador 
do RS, José Ivo Sartori, e discussão da pauta de 
reivindicação (ramos: Agropecuário, Infraestrutura 
e Crédito);

• Expointer 2016 – Apoio financeiro da Organi-
zação no que concerne ao investimento na cons-
trução da sede permanente no Parque Assis Brasil, 
em Esteio;

• Definições sobre o Idesc;
• Dia C – Dia de Cooperar;
• Apoios institucionais;
• Apreciação do Relatório de Gestão e da Pres-

tação de Contas 2015, acompanhado do relatório 

de opinião dos auditores independentes, bem 
como do Plano de Trabalho e da previsão orça-
mentária do Exercício 2016;

• Acompanhamento da prestação de contas e 
situação financeira;

• Formatação do Programa de Educação e Cul-
tura Cooperativista e Festival O Rio Grande Canta 
o Cooperativismo 2016;

• Conhecimento e análise da gestão corporati-
va de cooperativas – visita à DGRV e cooperativas 
da Alemanha;

• Eventos das Frencoops e fóruns regionais, 
• XVII Seminário Gaúcho do Cooperativismo;
• Propostas de convênios e apoios financeiros;
• Planejamento estratégico período 2015-2020;
• Campanha de divulgação institucional;
• Apreciação sobre o Plano de Cargos e Salá-

rios e assuntos sobre folha de pagamento;
• Acompanhamento dos processos judiciais, 

seus desdobramentos e autorização para liquida-
ção das ações.

gestão e suPorte  Atividades
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Conselho de Ética da Ocergs

Conselho Técnico Sindical 

Câmara Temática do Leite (CTL)

Possui a função de homologar os pedidos de re-
gistro, apreciar e julgar representações ou recursos 
apresentados e examinar as demandas relativas às 
questões éticas das cooperativas. É formado por dez 
conselheiros, sendo cinco efetivos e cinco suplentes. 

Em 2016, foram realizadas três reuniões, em que 
foram pautados 21 processos de solicitação de re-
gistro de cooperativas, todos homologados, dos 
seguintes ramos de atividades: Agropecuário (1), 
Trabalho (3), Transporte (16) Infraestrutura (1).

Órgão consultivo de apoio a Ocergs em ma-
téria sindical. Seus integrantes possuem notório 
saber em suas áreas de atuação. Reúnem-se com 
o objetivo de discutir questões sindicais, buscan-
do sempre a fundamentação da filosofia sindical- 
cooperativista, contribuindo para o fortalecimen-
to da representatividade sindical da Ocergs. 

Em 2016, foram realizadas reuniões trimestrais, 
com destaque para as seguintes discussões: en-
quadramento na categoria preponderante pelas 
diversas atividades exercidas pelas cooperati-
vas agropecuárias; apreciação e orientação para 
encaminhamento de ofícios para as cooperati-
vas inadimplentes da Contribuição Sindical 2016; 
orientação na adequação do teor do Mandado de 
Segurança (MS) do ministro Marco Aurélio, referen-
te à fiscalização do Tribunal de Contas da União nos 

recursos sindicais; análise de diversas ações da Sul-
petro, com orientação para os departamentos ju-
rídicos das cooperativas; apreciação e concordân-
cia da tabela de contribuição sindical patronal do  
CNCoop/2017, para cálculo da contribuição a ser 
aplicada às cooperativas gaúchas; encaminhamen-
to para publicação de edital de Contribuição Sindi-
cal 2017 em jornal de grande circulação.

Órgão de apoio técnico e de assessoramento que 
tem por objetivo congregar as cooperativas agrope-
cuárias devidamente registradas e regulares perante 
a Ocergs e que se dediquem a atividades de recebi-
mento, industrialização e comercialização de leite e 
de produtos lácteos. Reúnem-se para discutir as de-
mandas comuns das cooperativas e traçar estratégias 
de atuação institucional para o setor. Em 2016, foram 
realizadas nove reuniões e abordados temas como:

• Propostas de políticas governamentais ao se-
tor com os secretários da Seapi e da SDR; 

• Destinação dos recursos do Fundoleite e fun-
cionamento do IGL;

• Contribuições para o Programa Agro Mais  
da Seapi;

• Programa Leite Saudável – Mapa;
• Políticas de concessão de incentivos fiscais e 

alterações na legislação tributária do Rio Grande 
do Sul;

• Projetos de Melhoria da Qualidade do Leite – 
Lei nº 13.137/2015 e Monetização dos Créditos Fis-
cais de PIS/Cofins;

• Proposta do projeto de incentivo à Ater;
• 2º Censo das Cooperativas de Leite da OCB;
• Reformulação do SimLeite – Programa do  

Cepea/Esalq, Embrapa Gado de Leite e OCB;
• Pesquisa da Escoop sobre a DVA e a mensura-

ção dos retornos aos associados;
• Questões relevantes sobre a conjuntura de 

mercado de lácteos.

Da esquerda para a direita: Antonio Johann, 
Eugênio Poltronieri, Diamantino Marques dos 
Santos, Gilberto Kny e Juan Francisco O’Keeffe Lay
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Da esquerda para a direita: Juliano Pacheco 
Machado, Irno Pretto, Arno Malheiros 
e Salvador Horácio Vizzotto
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Conselho 
Administrativo 
do Sescoop/RS

Órgão máximo de deliberação na administra-
ção estadual, responsável por difundir e imple-
mentar as políticas, diretrizes, programas, pro-
jetos e normativos, com estrita observância das 
deliberações e decisões do conselho nacional do 
Sescoop. No exercício de 2016, foram realizadas 
12 reuniões ordinárias. Os principais assuntos em 
pauta foram:

• Apreciação de projetos e resoluções; 
• Apreciação do relatório e parecer dos audito-

res independentes referentes ao exercício de 2015;
• Aprovação da prestação de contas e do rela-

tório de gestão do exercício de 2015;

• Acompanhamento da execução orçamentária 
do exercício de 2016; 

• Aprovação de reajuste salarial, conforme Pla-
no de Cargos, Carreiras e Salários (PCCS), da con-
venção coletiva e outros assuntos relacionados à 
folha de pagamento;

• Campanha de Divulgação Institucional;
• Aprovação da compra de terreno para cons-

trução da nova sede do Sescoop/RS;
• Considerações sobre a tentativa de redução 

das contribuições ao Sistema “S”;
• Aprovação da reformulação orçamentária 

2016 e da proposta orçamentária 2017.

Órgão colegiado responsável por analisar e fis-
calizar os atos de gestão, bem como os documen-
tos contábeis e a execução contábil e financeira, 
emitindo pareceres sobre o balanço do exercício 
e demais demonstrações contábeis. 

O Conselho Fiscal do Sescoop/RS realizou seis 
reuniões ordinárias no exercício de 2016. Os prin-
cipais assuntos tratados foram:

• Apreciação de documentos e balancetes 
mensais;

• Exame das demonstrações contábeis, com a 
emissão de parecer indicando a regularidade na 
prestação de contas do exercício de 2015;

• Análise do relatório dos auditores indepen-
dentes;

• Apreciação das resoluções aprovadas pelo 
Conselho Administrativo;

• Apreciação de reajuste salarial, conforme Pla-
no de Cargos, Carreiras e Salários (PCCS), da con-
venção coletiva e outros assuntos relacionados à 
folha de pagamento;

• Recursos repassados ao Fundecoop;
• Apreciação da resolução que aprova a com-

pra de terreno para construção da nova sede do 
Sescoop/RS;

• Considerações sobre a tentativa de redução 
das contribuições ao Sistema S;

• Apreciação da reformulação orçamentária 
para 2016 e da proposta orçamentária para 2017.

Da esquerda para a direita: Darci Pedro Hartmann, 
José Zordan, Vergilio Perius, Ari Rosso e Jorge Antônio Martines

Da esquerda para a direita: Euclides Vestena, 
Márcio Port, Antônio Rogério Proença Tavares Crespo

gestão e suPorte  Atividades
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do Sescoop/RS
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Estrutura Organizacional da Faculdade de 
Tecnologia do Cooperativismo – Escoop

conselho acadêmico e administrativo 
Órgão colegiado superior de função delibera-

tiva, normativa e consultiva da Faculdade.

colegiado do curso de graduação
Órgão colegiado consultivo de administração, 

ensino, pesquisa e extensão, vinculado à respecti-
va coordenação do curso.

direção geral
Órgão executivo que administra, coordena e 

supervisiona as atividades da Faculdade.

coordenador de ensino, Pesquisa e extensão
Órgão executivo que coordena, supervisiona e 

gerencia o Ensino, Pesquisa e Extensão.

secretaria acadêmica
Órgão de apoio acadêmico e acadêmico- 

administrativo, responsável pelo movimento e re-
gistros acadêmico-administrativos. 

secretaria de avaliação institucional
Órgão de apoio acadêmico e acadêmico- 

administrativo, responsável por organizar e siste-
matizar as avaliações institucionais. 

núcleo de apoio Psicopedagógico
Órgão de apoio acadêmico e acadêmico- 

administrativo que orienta as ações pedagógicas 
e metodológicas no âmbito escolar.

A estrutura organizacional é definida no regi-
mento interno da Faculdade, seguindo normas 
do Ministério da Educação e Cultura, que objeti-
vam a disponibilização de ambientes adequados 
para a realização de cursos, palestras, seminários,  
workshops, dentre outras atividades. Busca es-
timular práticas de postura integrada e inclusi-
va, conscientização da importância de melhorias 
constantes, como devemos inventar e reinventar, 
compartilhar o conhecimento, e oferecer o seu 
melhor para poder atingir a excelência, estimulan-
do uma educação, que além de agregar conhe-
cimento, reforça o sentimento do pertencimento.

gestão e suPorte  Atividades

Planejamento e Orçamento
Responsável por manter o controle da gestão 

orçamentária, bem como pela elaboração e apre-
sentação de relatórios de prestações de contas da 
instituição para os órgãos de controle.

Assessora os conselhos, diretoria e gerências, 
dando suporte sobre as ações de planejamento e 
orçamento.

Dentre as principais ações estão:
• Orientação, análise, desenvolvimento e conso-

lidação das ações de planejamento e orçamento;
• Elaboração do Relatório de Gestão;
• Elaboração e acompanhamento da proposta 

orçamentária e reformulação orçamentária;
• Emissão de pareceres orçamentários;
• Atendimento aos conselhos Administrativo e 

Fiscal do Sescoop/RS;
• Atendimento às auditorias do Sescoop Nacio-

nal, independente e órgãos de controle externo.
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Presidência e Superintendência
A Presidência é o órgão de execução da ges-

tão de todas as atividades da Ocergs. Também é 
o gestor da administração do Sescoop/RS, con-
soante às diretrizes estabelecidas pelos conse-
lhos nacional e estadual. Cumpre e faz cumprir 
o disposto no Estatuto Social, determinações da 
diretoria e as deliberações das assembleias gerais 
da Ocergs, bem como a política de atuação do 
Sescoop/RS emanada do Conselho Nacional, res-
pondendo perante o Tribunal de Contas da União 
pelos atos da sua gestão. A Superintendência é 
órgão subordinado e designado pela Presidência. 
É homologado pela Diretoria da Ocergs e pelo 
Conselho Administrativo do Sescoop/RS. 

Destacam-se entre as ações da Presidência e 
da Superintendência:

• Atuação na representação do Sistema, na 
implantação e no acompanhamento das diretri-
zes emanadas da Unidade Nacional e do Estatu-
to Social;

• Gestão das atividades administrativas e exe-
cução dos programas e projetos;

• Promoção de ações visando à Formação Profis-
sional do quadro de recursos humanos do Sistema;

• Apresentação para apreciação da Diretoria e 
Conselho Administrativo, do relatório das contas 
do exercício, acompanhado dos pareceres dos 
auditores independentes, dos planos de trabalho 
e dos orçamentos;

• Contratação de serviços de auditoria inde-
pendente, ouvido o conselho fiscal e referendan-
do junto à Diretoria;

• Assinatura conjunta de cheques, documentos 
pertinentes à movimentação de contas bancárias, 
acordos, ajustes, contratos e convênios, balanço 
patrimonial e demais demonstrativos contábeis, 
além da correspondência oficial e outros documen-
tos de interesse do Sistema;

• Autorização para a contratação de pessoas 
jurídicas habilitadas para prestação de serviços vin-
culados a atividades finalísticas;

• Apresentação da proposta e da reformula-
ção orçamentária ao Conselho Administrativo 
do Sescoop/RS. 

Em consonância com o Plano de Trabalho 2016, 
a presidência participou de vários eventos onde fo-
ram abordados temas de interesse do cooperati-
vismo, evidenciados nos gráficos a seguir:

gestão interna

E-mails recebidos 3.873

E-mails enviados para entidades 426

Cheques assinados 4.574 

Processos assinados 1.088 

1.440Ofícios assinados

representação institucional

674Reuniões/Audiências

Premiações 5

Entrevistas 63

 Viagens de representação 47

AGOs 10

151
Eventos/Seminários/

Solenidades

65
Participações em reuniões 

e conselhos

33Palestras

4Audiências Públicas

gestão e suPorte  Atividades
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Assessoria Jurídica
Responsável pelo assessoramento das entida-

des integrantes do Sistema Ocergs-Sescoop/RS, 
bem como das sociedades cooperativas registra-
das e regulares com o Sistema. 

Destacam-se entre as ações executadas: 
• Processamento de 209 registros MI-Asjur, re- 

 sultantes do atendimento de consultas de coo- 
 perativas, com pareceres jurídicos emitidos;

• Realização de 71 reuniões presenciais com coo- 
 perativas, visando esclarecer questões jurídicas;

• Elaboração de oito pareceres jurídicos P-Asjur, 
sob demanda das cooperativas;

• Elaboração de três artigos científicos para 
publicação na revista Rio Grande Cooperativo, a 
fim de orientar as cooperativas acerca de temas 
jurídicos de relevância. 

Inserido na atividade finalística de represen-
tação política e institucional, foram analisadas 17 
proposições legislativas em níveis federal, esta-
dual e municipal, emitindo pareceres jurídicos de 
forma a orientar o posicionamento da entidade 
em defesa das cooperativas registradas. Partici-
pação em 41 reuniões com o poder público, com 
destaque para o trabalho realizado com a Frente 
Parlamentar do Cooperativismo da Assembleia 
Legislativa/RS e a oito eventos em que foram mi-
nistradas palestras, representando as entidades 
integrantes do Sistema Ocergs-Sescoop/RS.

Considerando-se a atividade finalística de re-
gistro, cadastro e certificação, prestou-se assesso-
ria a cinco cooperativas em fase de constituição e 
atuou-se nos processos que tramitam no Conselho 
de Ética, nos termos de que dispõem o Estatuto 
Social e o Regimento Interno do Conselho de Ética.

Considerando-se a atividade sindical, proces-
sou-se dois memorandos internos com a finalida-

de de orientação às cooperativas nessa matéria, 
além do acompanhamento em oito reuniões reali-
zadas pela área sindical. 

Sob o aspecto institucional, registra-se a par-
ticipação em dez reuniões dos órgãos colegia-
dos do Sistema Ocergs-Sescoop/RS, prestando 
esclarecimentos com vistas a subsidiar tomadas 
de decisões, bem como em 72 reuniões internas, 
com vistas a atendimento de demandas do Siste-
ma. Foram elaboradas dez propostas de textos 
de normas, regimentos, regulamentos e portarias, 
por determinação da presidência.

No que tange às contratações, foram realiza-
dos 35 procedimentos licitatórios na modalidade 
“Pregão”, analisadas e submetidas à ratificação 
da autoridade superior 272 pareceres, concluindo 
pela hipótese de dispensa ou inexigibilidade de 
procedimento licitatório, confeccionados, revisa-
dos e visados 386 contratos, referentes à execu-
ção de projetos centralizados e descentralizados. 

Foi realizado intenso trabalho com a Organi-
zação das Cooperativas Brasileiras (OCB), onde 
destacam-se a participação em 40 reuniões e 
nos grupos de trabalho nacionais, como o GT de 
registro, filiação e contribuições, o GT de gover-
nança, além da discussão de temas envolvendo 
questões previdenciárias, de terceirização e de 
interesse do Sistema.

Foram ajuizadas dez ações judiciais, visando à 
cobrança de valores devidos ao Sescoop/RS, além 
de duas ações judiciais, que tiveram sentença favo-
rável, buscando a restituição de tributos à Ocergs 
e ao Sescoop/RS, em virtude do julgamento do 
STF que entendeu inconstitucional a contribuição 
previdenciária incidente sobre a contratação de 
cooperativas de Trabalho. 

Agropecuário

Crédito

Transporte

Infraestrutura

Saúde

Trabalho

Educacional

Habitacional

Turismo

48%

10%

10%

9%

9%

6%

4%

3%

1%

atendimentos por ramo de atividade

gestão e suPorte  Atividades
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Secretaria da Diretoria Executiva
Responsável por planejar, organizar e direcio-

nar os serviços de secretaria, prestar assistência, 
acompanhar e registrar o fluxo de informações e 
de trabalho levados ou demandados pela presi-
dência. Preparar materiais para serem utilizados 
em palestras, redigir e manter sob controle os do-

cumentos gerados para atender as necessidades 
de comunicação do Sistema, assegurar a logística 
da agenda, adotando as providências relativas a 
viagens, prestação de contas, audiências, reu-
niões e outros eventos internos de interesse da 
presidência ou diretoria.

Agenda/reuniões/entrevistas 1.052

426

33

47

5

3

Correspondências enviadas via e-mail

Materiais para palestras 

Organização de viagens/passagens/diárias/hotéis

Participação em eventos

Viagens

atividades realizadas

gestão e suPorte  Atividades

Compras
É de responsabilidade deste departamento:
• Realização das aquisições de produtos e ser-

viços demandados pelas áreas meio e fim;
• Contratação e gerenciamento dos processos 

de licitações, na modalidade Registro de Preços; 
• Contratação e gerenciamento dos processos 

relativos aos serviços essenciais para manutenção 
da instituição.

demandas atendidas (271 aquisições)

Promoção Social 31

Escoop 5 

Outras 164 

71Formação Profissional

Patrimônio e Suprimento de Materiais
Patrimônio
• Levantamento físico e controle de todos os 

bens patrimoniais envolvendo sede do Sistema 
Ocergs-Sescoop/RS e Escoop;

• Cadastramento de bens e geração de pla-
quetas com números que permitem o controle e  
identificação do bem; 

• Emissão de documentos, termos de respon-
sabilidade, planilhas, relatórios emitidos através 
da plataforma Zeus – Controle de Materiais;

• Inventário Patrimonial com a relação de todos 
os bens patrimoniais (sede e Escoop) indicando a 
localização e vida útil de cada bem, mantendo in-
terface com o setor contábil, solicitação de baixa 
de bens, cuja vida útil tenha expirado ou que não 
tenham mais condições de uso.

suprimento
• Suprimento de materiais de expediente, copa 

e cozinha para todos os setores demandantes, in-
clusive Escoop;

• Suprimento de materiais, brindes institucio-
nais às cooperativas e eventos de acordo com as 
demandas de cada área finalística do Sescoop/RS;

• Operacionalização do almoxarifado;
• Emissão de requisição de materiais e relatório 

contábil de movimentação financeira através da 
plataforma Zeus – Suprimento de Materiais;

• Conferência de materiais, análise da qualida-
de e quantidade, solicitação de compras, supri-
mento de estoque;

• Inventário do almoxarifado, levantamento de 
estoque através da plataforma Zeus e interface 
com setor contábil através de conferência física, 
bem como emissão de relatórios específicos.
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Secretaria Geral 

documentos Processados

2015 2016

Protocolos de documentos 3.715 4.262

Certificados de conclusão 881 1.142

Correspondências enviadas 934 1.440

652 618E-mail p/público e entidades

211  229Circulares externas

29 23Memorandos internos

Responsável pela execução das atividades-
meio, responde e possibilita a execução das 
ações previstas no Plano de Trabalho, priorizan-
do o atendimento às reuniões dos colegiados do 
Sistema (diretoria, conselhos de Ética e Fiscal da 
Ocergs e conselhos Administrativo e Fiscal do 
Sescoop/RS); a organização dos encontros de 
representação política e institucional, assiste a 
outros departamentos lhes prestando efetivo su-
porte logístico, além do arquivamento da docu-
mentação do Sistema Ocergs-Sescoop/RS.

Destacam-se entre as ações realizadas:
• Organização de assembleias, cerimoniais de 

eventos, elaboração de materiais e logística (convites, 
reservas de local, infraestrutura, hotéis, coffee breaks, 
ornamentação dos locais, recepção aos representan-
tes de cooperativas e de órgãos públicos, etc.).

• Manutenção do funcionamento das estrutu-
ras da secretaria, recepção e telefonia;

• Administração do recebimento e expedição 
da correspondência oficial do Sistema (circulares,  
e-mails, certificados de regularidade, atas, convo-
cações, portarias, convites e agradecimentos).

Reporta-se diretamente à diretoria executiva e 
serve de apoio aos conselhos e demais áreas da en-
tidade. Auxilia a Organização a atingir seus objetivos 
através de uma abordagem ordenada e disciplinada 
para avaliar e melhorar a efetividade dos processos 
de gerenciamento de riscos, controle e governança. 

De caráter preventivo e com a finalidade de ga-
rantir qualidade, confiabilidade e veracidade nas 
operações realizadas pelo Sescoop/RS, atua nas 
áreas finalísticas de Formação Profissional, Pro-
moção Social e o Monitoramento, bem como nas 
de Gestão Patrimonial, Contábil, Financeira, Orça-
mentária e Recursos Humanos. Avalia os sistemas e 
procedimentos adotados, tendo por objetivo mini-
mizar erros e garantir a veracidade dos registros e 
a confiabilidade dos documentos que dão suporte 
aos projetos executados, assegurando credibilida-
de e transparência às demonstrações financeiras.

Principais ações executadas:
• Verificação de processos administrativos das 

áreas finalísticas, com vistas ao pagamento ou 
reembolso de valores, com emissão de Parecer 
de Regularidade;

• Análise de processos administrativos gera-
dos nas áreas de compras e recursos humanos, 
com vistas à verificação da validade dos contra-
tos e da regularidade dos pagamentos de produ-
tos e serviços contratados;

• Elaboração de planilhas para atendimen-
to de demandas junto à Controladoria Geral da 
União (CGU), relacionadas ao Plano de Providên-
cias Perma nente (PPP) e o Monitoramento da 
Gestão;

• Acompanhamento e fornecimento de infor-
mações para os trabalhos da Auditoria Indepen-
dente e da Controladoria Geral da União (CGU);

• Órgãos Colegiados do Sescoop/RS;
• Participação em 18 reuniões de órgãos co-

legiados, sendo 12 do Conselho Administrativo 
e seis do Conselho Fiscal, auxiliando na prepara-
ção de atas e outros documentos;

• Participação em cursos de capacitações 
voltados à auditoria interna, bem como aque-
les disponibilizados pelos órgãos de controle, 
visando ao aprimoramento nas atividades de-
senvolvidas.

gestão e suPorte  Atividades

E-mails p/cooperativas 21.938 27.993
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Contábil e Financeira
Responsável por manter o controle da gestão 

contábil, financeira e patrimonial, pela elabora-
ção e apresentação de relatórios e demonstra-
ções contábeis aos conselhos e aos órgãos de 
controle.

Auxilia os conselhos, diretoria e gerências, dan-
do suporte sobre aspectos contábeis e tributários, 
bem como na execução e acompanhamento dos 
resultados do planejamento da entidade.

Dentre as principais ações estão:
• Execução e manutenção dos registros das 

operações financeiras, contábeis e orçamentárias;
• Elaboração das demonstrações financeiras 

mensais e de encerramento do exercício;
• Cumprimento das obrigações tributárias 

principais e acessórias;
• Atendimento às audtorias do Sescoop Nacio-

nal, independente e órgãos de controle externo;
• Emissão de notas fiscais;
• Relacionamento com entidades de crédito;
• Acompanhamento da regularidade perante 

órgãos públicos e de controle creditício.

gestão e suPorte  Atividades

Sistema de Cadastro do Sescoop – Pro-Eventos
Responsável pela operacionalização do cadas-

tro de prestadores de serviços do Sescoop/RS, 
tendo como principais atividades:

• Análise de documentação – empresa e pro-
fissionais;

• Contatos com prestadores, orientação e es-
clarecimentos sobre o sistema Pro-Eventos com 
base na resolução 93 de 30 de setembro de 2016, 
que aprova o regulamento que disciplina os cri-

Cooperativas cadastradas

1.298

432

Empresas cadastradas

térios de inscrição, seleção, cadastramento, ope-
racionalização e gestão dos interessados em se 
tornarem prestadores de serviços de instrutoria 
do Sescoop/RS.

Operacional 
Executa atividades de suporte logístico para 

todas as áreas do Sistema. Os trabalhos estão 
relacionados com o atendimento das demandas 

de transporte, serviços gerais, portaria, cozinha 
e apoio operacional.

 62.649.298 Paraná

 50.199.268 Rio Grande do Sul

 38.665.999 Santa Catarina

 33.561.729 Minas Gerais

 11.966.968 Rio de Janeiro

 9.308.979 Goiás

 8.593.554 Mato Grosso

 6.628.175 Espírito Santo

 6.252.897 Bahia

34.832.507 Demais Estados

 67.033.847 São Paulo 

 1.774.875Rio de Janeiro

 1.530.487Espírito Santo

 1.315.344Mato Grosso do Sul

5.712.080Demais Estados

 8.338.069 Rio Grande do Sul

 8.212.586 São Paulo

 7.567.915 Paraná

 5.683.039 Santa Catarina

 2.651.382 Goiás

 2.296.372 Mato Grosso

 8.803.824 Minas Gerais

ranking nacional de arrecadação da 
contribuição ao sescoop
r$ 329.693.221

ranking nacional da arrecadação 
da contribuição cooperativista
r$ 53.885.973
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Recursos Humanos
Responsável pelas atribuições ligadas à legisla-

ção trabalhista. Entre as principais atividades está 
a operacionalização da folha de pagamento, re-
colhimentos de encargos, gestão dos benefícios, 
acompanhamento dos programas de segurança e 
saúde do trabalhador e atividades relativas à pre-
servação da saúde e da segurança no ambiente 
de trabalho do Sistema. 

Destacam-se entre as ações executadas: 
• Rotinas de provisão de pessoal, procedimen-

tos de admissão e desligamento; 
• Rotinas de manutenção de pessoal, gestão 

dos benefícios, obrigações relacionadas à higiene 
e segurança do trabalho, saúde e bem-estar;

• Adesão à campanha de vacinação contra a 
gripe 2016 do Sistema Fiergs/Sesi;

• Monitoramento de pessoal por meio da con-
solidação de base de dados informativa a respeito 
do quadro funcional e suas características;

• Monitoramento de indicadores gerenciais de 
gestão de pessoas;

• Processamento da folha de pagamento men-
sal com a utilização do Sistema Rubi, migrando 
para o Sistema TOTVS/RM Folha de Pagamento;

• Atendimento das obrigações acessórias re-
lacionadas às contribuições sociais e tributos, 
cumprindo as disposições das convenções cole-
tivas de trabalho, resoluções internas e legisla-
ção trabalhista;

• Acompanhamento da evolução profissional 
através das diretrizes de desenvolvimento nas car-

reiras, em conformidade com o estabelecido no 
Plano de Cargos, Carreiras e Salários (PPCS); 

• Controle de frequência através do sistema 
ronda ponto atendendo todas as funcionalidades 
exigidas pela legislação em vigor, migrando para 
o Sistema TOTVS/RM Automação de Ponto;

• Representação do Sistema perante entidades 
sindicais na homologação de rescisões de contra-
to de trabalho e demais negociações.

ao final do ano de 2016, o quadro de pessoal contava 
com 101 colaboradores efetivos, assim distribuídos:

Quanto ao gênero: 

Masculino 50,50% 

Feminino 49,50% 

Quanto à formação 

Acima do nível superior  47,52% 

Superior  28,71% 

Superior em andamento  4,95% 

Outros 18,82% 

Quanto ao tempo de prestação de serviço

Entre 0 e 5 anos 64,36% 

Entre 6 e 10 anos 30,69%

Entre 11 e 15 anos 3,96%

Entre 16 e 20 anos 0,99%

Quanto à lotação do quadro de pessoal

Sescoop 48

Ocergs – Organização Cooperativa 22 

Escoop 28 

Ocergs – Organização Sindical 3 

Tecnologia da Informação
Responsável por assegurar adequada utiliza-

ção e segurança da tecnologia de informação nos 
ambientes da sede administrativa e no Centro de 
Formação Profissional Cooperativista (CFPC).

Destacam-se entre as ações executadas: 
• Manutenção e suporte da estrutura de equi-

pamentos, estações de trabalho, servidores, tele-
fonia e redes de dados;

• Adoção de soluções híbridas nos servidores 
nas plataformas Microsoft Windows Server e Linux 
Server;

• Configuração, gerenciamento e manutenção 
dos backups;

• Preparação das estruturas de TI para eventos 
promovidos pelo Sistema;

• Implantação de soluções de Firewall, Contro-
le de acesso ao Wifi CFPC, Proxy e Antivírus, con-
trole, monitoramento e segurança de informações 
na internet;

• Suporte e atualizações nos Softwares e 
Contratos com Terceiros (TCS), Zeus, folha de 
pagamento e ponto eletrônico, gestão educa-
cional, outsourcing de impressão, manutenção 
de no-breaks;

• Suporte, atualizações e melhorias nos  
softwares proprietários – Pro-Eventos, Pro-Aprendiz, 
Intranet, Moodle, Wiki, sites institucionais e outros;

• Acompanhamento dos processos licitatórios e 
gestão de contratos de serviços terceirizados de TI;

• Suporte técnico aos usuários.

gestão e suPorte  Atividades
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Assessoria de Comunicação
Responsável pelo acompanhamento, participa-

ção e execução das atividades voltadas à produção 
de conteúdos multimídia, com o objetivo de garan-
tir uma comunicação ágil e frequente com os dife-
rentes públicos do sistema cooperativista gaúcho.  
O objetivo das ações da assessoria é demonstrar 
para a sociedade gaúcha e para as cooperativas que 
o Sistema desenvolve o cooperativismo e assim, au-
xilia no desenvolvimento do Estado, fortalece a ima-
gem institucional e consolida a imagem do coopera-
tivismo como um bom modelo econômico e social.

Além disso, realiza consultoria de oportunida-
des e aponta alternativas compatíveis com as ne-
cessidades da instituição.

As principais ações do setor são:
• Produção da revista Rio Grande Cooperativo; 
• Produção e envio do informativo eletrônico 

O Interior Cooperativo – 24 edições e atualização 
do mailing;

• Coordenação e supervisão da plataforma 
coletiva de construção de conhecimento sobre o 

cooperativismo, dedicada às novas gerações, de-
nominada Geração Cooperação;

• Preparação de textos de apoio, sinopses, sú-
mulas e artigos;

• Definição de estratégias de comunicação;
• Suporte às assessorias de imprensa das coo-

perativas registradas junto a Ocergs; 
• Elaboração de releases para a imprensa em 

geral sobre os principais eventos relacionados ao 
Sistema Ocergs-Sescoop/RS, gerando mídia es-
pontânea do Sistema e do cooperativismo gaú-
cho para fortalecer o setor;

• Clipagem de veículos relevantes para o 
cooperativismo, apontando publicações nos 
meios impresso, digital e eletrônico;

• Participação na execução das etapas da 
campanha de divulgação do cooperativismo 
junto à agência de publicidade contratada pelo 
Sescoop/RS;

• Atualização das notícias no site institucional do 
Sistema Ocergs-Sescoop/RS e nas redes sociais.

recursos aplicados por tipo de mídia e produção 
em divulgação institucional – *r$ 3.307.347

análise de mídia espontânea

Televisão 60

230Impressa

902 citações positivas, sendo:

*Recursos alocados na Promoção Social.

gestão e suPorte  Atividades

TV 432.914 (13,09%)

Impresso 323.835 (9,79%)

Revista Rio Grande Cooperativo 66.450 (2,01%)

Mídia Out Of Home (OOH) 422.024 (12,76%)

Online 366.227 (11,07%)

1.381.396 (41,77%)Rádio

Sites 498 

Rádio 114 

Produção 314.501 (9,51%)

59



Revista Rio Grande Cooperativo

Histórias Reais do Cooperativismo

A revista Rio Grande Cooperativo é uma pu-
blicação trimestral impressa e está disponível 
em versão digital no site da entidade, com as-
suntos e temas importantes ligados ao coope-
rativismo gaúcho e ao cenário econômico do 
Estado e do Brasil.

Com uma nova proposta de comunicação, a re-
vista tem como objetivo trazer um conteúdo mais 
técnico, com reportagens e artigos aprofundados 

sobre legislação, educação, governança, sucessão 
familiar, intercooperação, agricultura familiar e ou-
tros temas de interesse do escopo cooperativista.

A publicação conta com uma editoria que des-
taca cases de sucesso das cooperativas do RS, 
que servem de modelo e inspiração para outras 
cooperativas. Há também espaço destinado para 
o perfil e entrevista de alguma liderança ligada ao 
segmento cooperativista.

Demonstrar como o cooperativismo faz dife-
rente e gera diferença nas comunidades onde 
ele está presente. Valorizar e destacar a dimen-
são humana e econômica do cooperativismo na 
vida das pessoas, e mostrar para a sociedade 
gaúcha que o sucesso do modelo cooperativista 
está justamente no trabalho e nos esforços des-
sas pessoas. Com essa proposta, o Sescoop/RS 
lançou em 2016 a campanha Histórias Reais do 
Cooperativismo.

As cooperativas geram crescimento para toda 
sociedade e para ressaltar a força desse modelo 
de negócios, o Sescoop/RS mostra gente que faz 
história – e muda sua história – no cooperativismo. 

A campanha traz vídeos e posts que podem 
ser conferidos em historiasreais.coop.br e nas 
redes sociais do Sescoop/RS. Os vídeos contam 
histórias interessantes do cooperativismo gaú-
cho, que mostram a transformação econômica e 
social que o cooperativismo traz para a vida das 
pessoas, e que destacam os números positivos 

gestão e suPorte  Atividades

que o modelo cooperativista mantém mesmo 
diante de um cenário de arrefecimento da ativi-
dade econômica e da retração na criação de no-
vos postos de trabalho. 
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Encontro de Comunicadores

Prêmio Cooperativismo Gaúcho de Jornalismo

Segunda edição do Prêmio contou 
com 36 trabalhos inscritos

Comunicação na Era Digital – Comportamento, Plataforma e Cases foi o tema 
do Encontro realizado no Centro de Formação Profissional Cooperativista

Com o tema “Comunicação na Era Digital – 
Comportamento, Plataforma e Cases”, o Encon-
tro Estadual de Comunicação Cooperativista 
teve como objetivo abordar o comportamento 
das instituições em um cenário em que a comu-
nicação é dinâmica, multimídia e inovadora, ana-
lisando a plataforma de comunicação e apresen-
tando cases de sucesso de marcas consolidadas.  
O workshop, apresentado pela palestrante Martha 
Gabriel, reuniu cerca de 100 assessores de impren-

sa, jornalistas, publicitários, relações públicas e de-
mais profissionais ligados à área de comunicação e 
marketing das cooperativas gaúchas. 

Martha Gabriel apresentou o cenário atual da 
comunicação digital, as diferenças entre o marke-
ting digital e tradicional e as diferenças dos consu-
midores das mídias e propagandas, as novas plata-
formas de mídia, estratégias e tendências. E ainda 
discorreu sobre gerenciamento de crises e as for-
mas criativas de atingir os diferentes públicos. 

Em sua segunda edição, o Prêmio Coope-
rativismo Gaúcho de Jornalismo, instituído em 
parceria entre a Secretaria do Desenvolvimento 
Rural, Pesca e Cooperativismo (SDR) e a Ocergs, 
reconheceu e valorizou os trabalhos jornalísti-
cos que abordaram o tema “A importância es-
tratégica das cooperativas gaúchas para o en-
frentamento da crise”.

Os vencedores foram escolhidos entre 36 
trabalhos inscritos, nas categorias Jornalismo 
Impresso, Telejornalismo, Webjornalismo, Ra-
diojornalismo e Mídia Cooperativa.

gestão e suPorte  Atividades
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PrestaÇão de contas
Plano de traBalho 2017

deMonstraÇÕes contáBeis

As demonstrações contábeis compostas pelo balanço patrimo-
nial, demonstração dos superávits/déficits, dos fluxos de caixa, 
mutações do patrimônio social e notas explicativas a seguir apre-
sentadas, além de se prestarem ao cumprimento dos dispositivos 
legais, que tratam dos itens que compõem a prestação de contas 
anual, traduzem a preocupação da diretoria com a transparência 
das informações repassadas ao público de interesse. 

Devidamente aprovadas pelo Conselho Fiscal e referendadas pela 
diretoria, com relatório de opinião dos auditores independentes, 
sem ressalva, exibem, em números, a segurança com que as opera-
ções e finanças da Ocergs são geridas, no cumprimento das metas e 
objetivos estabelecidos no Plano de Trabalho e em consonância com 
o planejamento orçamentário.
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atiVo 2016 2015

circulante

Caixa e Bancos Notas 46.151 168.996

Aplicações Financeiras NE 3.2 NE 4 3.583.651 3.232.830

Outros Créditos NE 5 52.114 53.268

Depósitos Judiciais – 42.481

Despesas Pagas Antecipadamente NE 3.3 32.580 26.297

total do circulante 3.714.496 3.523.872

não circulante

investimentos NE 6 29.878 26.441

imobilizado NE 7 2.487.392 1.159.726

Imobilizado em Andamento – 1.135.265

Bens Imóveis 2.147.567 – 

( - ) Amortização Acumulada  (30.680) – 

Bens Móveis 583.121 372.089

( - ) Depreciação Acumulada NE 3.4 (212.616)  (347.628)

intangível NE 7 192.960 180.447

Direitos de Propriedade 195.734 219.542

( - ) Amortização Acumulada NE 3.4 (2.774)  (39.095)

total do não circulante 2.710.230 1.366.614

total do atiVo 6.424.726 4.890.486

PassiVo e PatriMÔnio social   2016 2015 

circulante 

Obrigações a Pagar 210.036 154.249

Encargos Sociais e Impostos a Recolher 133.019 116.070

Provisões de Férias e Encargos 299.735 265.022

Contingências a Pagar NE 8 21.000 5.000

663.790 540.341

PatriMÔnio social

Patrimônio Social NE 11 5.760.936 4.350.145

5.760.936 4.350.145

total do PassiVo e PatriMÔnio social 6.424.726 4.890.486

(As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis)

ocergs – sindicato e organiZaÇão das cooPeratiVas
 do estado do rio grande do sul 

cnPJ n° 92.685.460/0001-19
Porto Alegre – RS

BalanÇo PatriMonial eM 31 de deZeMBro 
(valores expressos em reais)

ocergs  Prestação de Contas
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receitas oPeracionais 2016 2015

Contribuição Cooperativista 6.499.950 5.845.777

Contribuição Sindical/Assistencial NE 10 1.304.010 1.153.367

Outras Receitas Correntes 93.447 67.727

total das receitas oPeracionais 7.897.407 7.066.871

descontos soBre receitas de contriBuiÇÕes  (1.489.839)  (1.441.450)

receitas oPeracionais líQuidas  6.407.568 5.625.421

receitas/desPesas oPeracionais

Receitas Financeiras 649.259 588.890

Despesas Financeiras  (2.371) (2.922)

Despesas Administrativas  (99.327) (73.747)

Despesas com Viagens (156.872) (211.181)

Despesas com Serviços de Terceiros (97.249) (95.054)

Despesas com Diretoria  (613.347) (586.781)

Despesas com Pessoal (2.103.794) (1.849.134)

Cédula de Presença (69.434) (34.365)

Despesas com Assessoria Técnica  (55.014) (80.292)

Despesas com Eventos/Encontros/Seminários  (1.415.920) (813.607)

Despesas Tributárias  (137.202) (119.162)

Despesas com Sindicato NE 10 (843.642) (706.583)

Depreciações e Amortizações (34.498)  (21.014)

Outras Despesas Operacionais  (43.973)  (59.882)

Provisões e Despesas com Ações Judiciais  (21.000)  (3.042)

Ganho com Investimento 547 2.740

Alienação de Bens Móveis 47.060 (708)

total das receitas/desPesas oPeracionais (4.996.777) (4.065.844)

suPeráVit no eXercício ne 11 1.410.791 1.559.577

(As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis)

ocergs – sindicato e organiZaÇão das cooPeratiVas 
do estado do rio grande do sul

Porto Alegre – RS

deMonstraÇão dos suPeráVits eM 31 de deZeMBro 
(valores expressos em reais)
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MÉtodo indireto 2016 2015

superávit do exercício 1.410.791 1.559.577

ajustes para reconciliar o superávit do exercício:

Depreciações e Amortizações 71.268 26.571

Constituição de provisões para Contingências 16.000 –

Pagamento de provisões para Contingências –  (716.377)

Resultado com Investimento  (547)  (2.032)

superávit ajustado 1.497.512 867.739

redução (aumento) nos ativos:

Outros Créditos 1.154  (29.524)

Depósitos Judiciais 42.481 115.660

Despesas Pagas Antecipadamente (6.283) 9.042

37.352 95.178

aumento (redução) nos Passivos:

Obrigações a Pagar 55.787 23.546

Encargos Sociais e Impostos a Recolher 16.949 18.536

Provisões de Encargos 34.713 49.714

107.449 91.796

recursos líQuidos gerados nas atiVidades oPeracionais 1.642.313 1.054.713

recursos de caixa utilizados nas atividades de investimentos

Adições aos Investimentos (2.890) 109

Adições ao Ativo Imobilizado  (1.411.447)  (1.145.265)

recursos líQuidos utiliZados nas atiVidades de inVestiMento  (1.414.337)  (1.145.156)

aumento (redução) no caixa e equivalentes 227.976 (90.443)

Disponibilidades no Final do Exercício 3.629.802 3.401.826

( - ) Disponibilidades no Início do Exercício 3.401.826 3.492.269

aumento/redução no caixa e equivalentes 227.976 (90.443)

ocergs – sindicato e organiZaÇão das cooPeratiVas 
do estado do rio grande do sul

Porto Alegre – RS

deMonstraÇão dos FluXos de caiXa eM 31 de deZeMBro 
(valores expressos em reais)

deMonstraÇão das VariaÇÕes do PatriMÔnio social do eXercício eM 31 de deZeMBro 
(valores expressos em reais)

Valores 2016 2015

saldo no início do eXercício 4.350.145 2.790.568

SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO NE 11 1.410.791 1.559.577

saldo no FiM do eXercício 5.760.936 4.350.145

(As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis)
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ocergs – sindicato e organiZaÇão das cooPeratiVas
do estado do rio grande do sul

cnPJ nº 92.685.460/0001-19
Porto Alegre – RS

notas eXPlicatiVas Às deMonstraÇÕes contáBeis de
31 de deZeMBro de 2016
(valores expressos em reais)

NOTA 1 – OBJETO SOCIAL E REPRESENTATIVIDADE
A Ocergs – Sindicato e Organização das Cooperativas do Estado do Rio Grande do Sul tem por ob-

jeto principal o registro, a certificação e a representação das Cooperativas do Estado do Rio Grande do 
Sul, consoante a orientação e sob a coordenação da Organização das Cooperativas Brasileiras – OCB.

A Entidade obteve em 2001 o registro sindical, passando a constar no Cadastro Nacional de Entida-
des Sindicais – CNES, como representante da categoria econômica das cooperativas, com abrangência 
estadual e base territorial no Estado do Rio Grande do Sul.

NOTA 2 – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
As demonstrações contábeis foram elaboradas em conformidade com a legislação comercial e fiscal 

vigente, com observância dos princípios fundamentais de contabilidade, obedecidas as disposições 
emanadas das Normas Brasileiras de Contabilidade.

A Entidade não está obrigada à aplicação das alterações introduzidas pela Lei 11.638/07.

NOTA 3 – PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS

3.1 – regiMe de escrituraÇão
A Ocergs adota o regime de competência para o reconhecimento das despesas e o regime de caixa 

para o reconhecimento das receitas.

3.2 – aPlicaÇÕes Financeiras

As aplicações financeiras estão acrescidas dos rendimentos proporcionalmente incorridos até a data 
do balanço, remuneradas pela variação do CDI.

3.3 – desPesas Pagas anteciPadaMente

As despesas antecipadas foram registradas no ativo circulante e estão sendo apropriadas mensal-
mente pelo regime de competência.

3.4 – iMoBiliZado/intangíVel

A depreciação e amortização do imobilizado e intangível, respectivamente, foi calculada pelo méto-
do linear sobre o valor contábil dos bens com base nas taxas admitidas pela Receita Federal do Brasil, 
não sendo consideradas estimativas de vida útil e valor residual recuperável.
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NOTA 4 – CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 
A Ocergs opera com duas instituições financeiras. A Caixa Econômica Federal, que possui a exclusi-

vidade na operacionalização da cobrança da Contribuição Sindical e com a Cooperativa de Credito Sul 
Riograndense – Sicredi União Metropolitana – RS para o recebimento da Contribuição Cooperativista 
e demais operações bancárias. 

As aplicações financeiras são de liquidez imediata, estão vinculadas a produtos, com remuneração 
pós-fixada e indexadores de rendimentos entre 100,00% e 101,00% do CDI.

NOTA 5 – OUTROS CRÉDITOS
Compreende créditos a receber conforme composição abaixo, os quais após deduzidos das 

Provisões para Créditos de Liquidação Duvidosa, resultam em valor líquido de R$ 52.114 em 2016 e  
R$ 53.268 em 2015.

disponibilidades

2016

total
2016

2015

total
2015

organização organização

cooperativa sindical cooperativa sindical

Fundo Fixo de Caixa 4.000 – 4.000 4.000 – 4.000

Conta Caixa Economica Federal – 12.861 12.861 – 18.282 18.282

Conta Cooperativa Sicredi 22.997 6.293 29.290 135.582 11.132 146.714

soma caixa e Bancos 26.997 19.154 46.151 139.582 29.414 168.996

Aplicações Financeiras Sicredi 3.298.573 285.078 3.583.651 2.757.157 475.673 3.232.830

total das disponiblidades 3.325.570 304.232 3.629.802 2.896.739 505.087 3.401.826

rubricas 2016 2015

Contribuição Cooperativista a Receber 224.396 309.004

Aluguéis a Receber 46.954 28.600

Adiantamentos a Empregados 51.516 50.948

Adiantamentos a Terceiros 598 2.320

soma (antes da Provisão p/cred. liq. duvidosa) 323.464 390.872

Provisão p/Créd. Liq. Duv. Contribuição Cooperativista (224.396) (309.004)

Provisão p/Créd. Liq. Duv. Alugueis a Receber (46.954) (28.600)

soma (Provisão p/cred. liq. duvidosa) (271.350) (337.604)

total dos outros créditos (Valor líquido) 52.114 53.268

• O crédito de R$ 224.396 refere-se ao saldo das contribuições que não foram liquidadas pelas 
cooperativas, resultantes do convênio para recolhimento da contribuição cooperativista formaliza-
do entre OCB e a Ocergs em 27 de novembro de 2015 (Processo Administrativo nº 115/2015), onde 
foram estabelecidos como piso e teto para o exercício de 2016 os valores de R$ 610 e de R$ 129.500, 
respectivamente. 
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A base de cálculo constitui-se da importância composta por 0,2% do valor do capital social integra-
lizado, acrescido de quaisquer fundos e reservas registradas no patrimônio líquido existentes no encer-
ramento do exercício social, excluídas a reserva de reavaliação e de ajuste de avaliação patrimonial e as 
sobras e perdas à disposição da assembleia.

Os créditos de contribuição cooperativista estão registrados pelo valor total, sendo que 40% dos 
valores recebidos foram repassados à OCB e 60% foram registrados como receita da Ocergs, em con-
formidade com o disposto no convênio para recolhimento da contribuição firmado entre as partes. 
A Administração optou pela constituição da provisão para créditos de liquidação duvidosa do valor 
histórico das contribuições não recebidas.

• O crédito de R$ 46.954 refere-se ao contrato firmado com a Cooperativa de Trabalho dos Profissio-
nais de Vendas do Brasil Ltda. – CIACOOP, que tinha por objeto a locação do imóvel localizado na Traves-
sa Leonardo Truda nº 98, 4º andar. Face ao não pagamento dos aluguéis no período de setembro de 2007 
a setembro de 2008, foi ajuizada ação de cobrança de locativos (Processo nº 001/1.09.0115331-5). A ação 
teve sentença de procedência que fora reformada pelo TJRS. Foi protocolizado e admitido Recurso Espe-
cial nº 70037791720, o qual aguarda julgamento do STJ. Em 2016 a Administração optou pela correção dos 
valores pela variação do INPC, mantendo a constituição da provisão para créditos de liquidação duvidosa 
no valor corrigido dos aluguéis não recebidos. 

• O crédito de R$ 598, é composto pelo saldo verificado no cartão de crédito utilizado para o pa-
gamento das despesas com alimentação em eventos institucionais.

NOTA 6 – INVESTIMENTOS
Os investimentos compreendem as seguintes participações:

investimentos
Valor contábil 

2015
atualização 

aquisição
Baixas 

Valor contábil 
2016

Cooperativa de Crédito Sul Riograndense 23.042 2.890 – 25.932

Telefônica Brasil S.A. 2.399 547 – 2.946

Instituto Gaúcho do Leite – IGL 1.000 – – 1.000

Cocergs – Corretora de Seguros Ltda 2.828 – (2.828) –

Provisão para Perdas em Investimentos (2.828) – 2.828 –

total dos investimentos 26.441 3.437 – 29.878
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• Construção da sede no Parque Estadual de Exposições Assis Brasil – Esteio/RS

Em 04/11/2014 foi celebrada a Permissão de Uso nº 028/2014 entre o Estado do Rio Grande do Sul, 
por intermédio da Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária e Agronegócio; Subsecretaria do Parque 
Estadual de Exposições Assis Brasil; Secretaria de Desenvolvimento Rural Pesca e Cooperativismo e 
a Ocergs – Sindicato e Organização das Cooperativas do Estado do Rio Grande do Sul, que autori-
za o uso de uma área de 924m², na quadra 13, localizada no Parque de Exposições Assis Brasil, para 
implementar o projeto de construção do espaço destinado às atividades relacionadas a estimular o 
crescimento e aprimoramento do setor do agronegócio. O prazo da permissão de uso é de 25 anos, 
contado a partir de 30/12/2014, data da publicação do expediente 0598-1502/14-9 no Diário Oficial do 
Estado. A construção da sede foi concluída em agosto/2016, computando investimentos na ordem de 
R$ 2.147.567 integralmente liquidados junto aos fornecedores. Registra-se, ainda, que o custo da obra, 
assim como dos investimentos em mobiliários e demais equipamentos lá instalados, foram assumidos 
financeiramente na proporção de 50% pela Organização Sindical e 50% pela Organização Cooperativa.

NOTA 7 – COMPOSIÇÃO DO IMOBILIZADO E DO INTANGÍVEL

imobilizado
taxas 

deprec. 
amortiz.

Valor 
residual 
contábil 

2015

Movimentação no Período Valor 
residual 
contábil 

2016aquisições
Baixas

reclassificação
depreciado
amortizado

Baixas
depreciação
acumulada

Bens imóveis 1.135.265 1.012.302 – (30.680) – 2.116.887

Construção em Andamento – 1.135.265  1.012.302 (2.147.567) – – –

Imóvel Concluído 4,29% – – 2.147.567 (30.680) – 2.116.887

Bens Móveis – 24.461 385.327 (174.296) (39.284) 174.296 370.504

Instalações 10% – 62.279 – (1.923) – 60.356

Mobiliário 10% 10.130 96.145 (8.668) (5.782) 8.668 100.493

Veículos 20% 2.667 164.150 (120.673) (27.289) 120.673 139.528

Máquinas e Equipamentos 10% 450 20.729 (17.759) (1.777) 17.759 19.402

Equipamentos de Informática 20% 63 1.570 (11.985) (270) 11.985 1.363

Equipamentos de Comunicação 10% 400 40.454 (13.659) (1.103) 13.659 39.751

Outros Bens Móveis 10% 10.751 – (1.551) (1.140) 1.551 9.611

total do imobilizado 1.159.726 1.397.629 (174.296) (69.963) 174.296 2.487.392

intangível 180.447 13.818 (37.626) (1.304) 37.626 192.960

Softwares 20% 447 13.818 (37.626) (1.304) 37.626 12.960

Direitos de Propriedade – 180.000 – – – – 180.000

total imobilizado/intangível 1.340.173 1.411.447 (211.922) (71.268) 211.922 2.680.352
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NOTA 8 – CONTINGÊNCIAS A PAGAR
A administração da Entidade, com base em parecer da assessoria jurídica, constituiu provisões 

para contingências, sendo as mesmas julgadas suficientes para fazer frente a eventuais perdas que 
possam ocorrer. As provisões totalizam R$ 21.000 e estão registradas no Passivo Circulante confor-
me a seguir descrito:

• Ação Ordinária – Justiça Federal 

Tramita no Superior Tribunal de Justiça processo nº 50904942320144047100 que visa a suspensão da 
exigibilidade do crédito tributário relativo ao recolhimento de 15% de INSS sobre as notas fiscais de ser-
viços prestados por cooperativas de trabalho, a cargo do tomador de serviço, assim como a repetição 
do indébito do valor pago de forma indevida. A ação teve sentença procedente e foi objeto de recurso 
interposto pela CGU em relação aos honorários. O recurso foi julgado e não alterou a sentença. Foi proto-
colado o cumprimento de sentença e a União interpôs Embargos à execução que foram julgados extintos, 
mas o juízo fixou o pagamento de R$ 800 de honorários em favor da AGU. A Administração optou pelo 
registro contábil mediante a constituição de provisão no valor de R$ 1.000.

• Reclamatória Trabalhista – Justiça do Trabalho

Tramita na Justiça do Trabalho processo nº 0021036-64.2016.5.04.0014 movido por ex-empregado da 
Ocergs, que visa o reconhecimento de adicional de insalubridade, além do pagamento de horas extras. 
Em 26/09/2016 foi realizada audiência, restando inexitosa a conciliação, sendo, então, agendada perícia e 
nova audiência de prosseguimento agendada para 24/05/17. A Administração optou pelo registro contábil 
mediante constituição de provisão no valor de R$ 20.000.

NOTA 9 – CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 
Conforme disposto no Artigo nº 580, inciso III da Consolidação das Leis do Trabalho, a con-

tribuição sindical recolhida consiste em importância proporcional ao capital social, que forma o 
patrimônio líquido da cooperativa. No exercício de 2015, o valor mínimo a ser recolhido foi de  
R$ 89 e a contribuição máxima de R$ 42.083, de acordo com a tabela aprovada pela CNCOOP, re-
ferendada pela Assembleia Geral da Ocergs.
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NOTA 10 – RECEITAS E DESPESAS COM ATIVIDADES DA 
ORGANIZAÇÃO SINDICAL

Foi apurado no exercício de 2016, superávit de R$ 460.368 com a prestação de serviços na área sin-
dical decorrente da execução das receitas e despesas a seguir especificadas:

receitas oPeracionais
organização sindical Variação 

2016/20152016 2015

Contribuição Sindical 1.070.828 973.322 97.506

Contribuição Assistencial 233.182 180.045 53.137

soMa das receitas 1.304.010 1.153.367 150.643

receitas/desPesas oPeracionais

Receitas Financeiras 135.051 130.538 4.513

Depesas Financeiras (3.269) (2.632) (637)

Despesas Administrativas (8.580) (7.558) (1.022)

Despesas com Viagens (27.079) (22.555) (4.524)

Despesas com Serviços de Terceiros (97.916) (103.281) 5.365

Despesas com Diretoria (383.249) (320.915) (62.334)

Despesas com Pessoal (356.242) (339.738) (16.504)

Cédula de Presença (3,285) (2.855) (430)

Despesas com Assessoria Técnica (1.257) (1.072) (185)

Despesas com Eventos/Encontros/Seminários (29.890) (4.050) (25.840)

Despesas Tributárias (30.845) (26.613) (4.232)

Depreciações e Amortizações (36.770) (5.558) (31.212)

Outras Despesas Operacionais (311) (294) (17)

resultado das receitas/desPesas oPeracionais (843.642) (706.583) (137.059)

suPeráVit aPurado no eXercício 460.368 446.784 13.584
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NOTA 12 – EVENTOS SUBSEQUENTES
Não ocorreram eventos relevantes entre a data do encerramento do exercício social e da elaboração 

das demonstrações contábeis (27/01/2017) que pudessem afetar as informações divulgadas, bem como 
a análise econômica e financeira da Entidade.

Vergilio Frederico Perius
Presidente

CPF nº 009.116.740-04

Norberto Tomasini
Superintendente

CPF nº 183.577.410-53

Porto Alegre/RS, 31 de dezembro de 2016.

Alvaro Luis Brendler
Contador CRCRS 046988/O-0

CPF nº 387.388.800-91

NOTA 11 – EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO SOCIAL
O quadro abaixo demonstra a evolução do patrimônio social dos últimos cinco anos.

superávit (déficit) do exercício

exercício
organização

total
Patrimônio 

socialcooperativa sindical

2012 566.768 235.933 802.701 1.239.126

2013 1.160.889 (1.012.522) 148.367 1.387.493

2014 1.106.855 296.220 1.403.075 2.790.568

2015 1.112.793 446.784 1.559.577 4.350.145

2016 950.423 460.368 1.410.791 5.760.936
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relatÓrio dos auditores indePendentes 
soBre as deMonstraÇÕes contáBeis

opinião

Examinamos as demonstrações contábeis da OCERGS – SINDICATO E ORGANIZAÇÃO DAS COOPE-
RATIVAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de 
dezembro de 2016 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e 
dos fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, bem como as correspondentes notas explicati-
vas que fazem parte das referidas demonstrações.

Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos 
os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da OCERGS – SINDICATO E ORGANIZAÇÃO 
DAS COOPERATIVAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL em 31 de dezembro de 2016, o resultado 
de suas operações, as mutações no seu patrimônio líquido e os seus fluxos de caixa para o exercício 
findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

Base para opinião

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas de auditoria vigentes no Brasil. Nossas res-
ponsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada “Res-
ponsabilidades dos auditores pela auditoria das demonstrações contábeis”. Somos independentes em 
relação à Entidade, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Pro-
fissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e 
cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Consideramos que a 
evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.

outras informações que acompanham as demonstrações contábeis e o relatório dos auditores

A administração da Entidade é responsável por essas outras informações que compreendem o relatório 
da administração.

Nossa opinião sobre as demonstrações contábeis não abrange o relatório da administração e não ex-
pressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse assunto.

Em conexão com a auditoria das demonstrações contábeis, nossa responsabilidade é a de ler o relató-
rio da administração e avaliar se os valores contidos no mesmo estão consistentes com as demonstra-
ções contábeis e também com base no nosso conhecimento obtido durante a auditoria, possa haver 
distorções de fatos relevantes. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção rele-
vante no relatório da administração, somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar 
a este respeito.

responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações contábeis

A administração é responsável pela elaboração das demonstrações contábeis de acordo com as práti-
cas contábeis vigentes no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para 
permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente 
se causada por fraude ou erro.

Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avaliação da capaci-
dade de a Entidade continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a 
sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis, 
a não ser que a administração pretenda liquidar a Cooperativa ou cessar suas operações, ou não tenha 
nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.

Os responsáveis pela governança da Entidade são aqueles com responsabilidade pela supervisão do 
processo de elaboração das demonstrações contábeis.

Aos dirigentes da
OCERGS – SINDICATO E ORGANIZAÇÃO DAS COOPERATIVAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Porto Alegre-RS

ocergs  Prestação de Contas

73



ocergs  Prestação de Contas

responsabilidades dos auditores pela auditoria das demonstrações contábeis

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em con-
junto, estejam livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir 
relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas, 
não, uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas de auditoria vigentes no Brasil, 
sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes 
de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam in-
fluenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base 
nas referidas demonstrações contábeis.

Como parte da auditoria realizada, de acordo com as normas de auditoria vigentes no Brasil, exercemos 
julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:

• Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, indepen-
dentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em 
resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para funda-
mentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do 
que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, 
falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.

• Obtermos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedi-
mentos de auditoria apropriados nas circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião 
sobre a eficácia dos controles internos da Entidade.

• Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis 
e respectivas divulgações feitas pela administração.

Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance 
planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais 
deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

ênfase

A Entidade adota o procedimento de registrar as contribuições das cooperativas, tanto as cooperati-
vistas como as sindicais/assistenciais, pelo regime de caixa. Todas as contribuições são lançadas nas 
contas correntes a receber de cada cooperativa e no mesmo ato provisiona todo o valor como perda, 
o que equivale a reconhecer a receita na medida em que vai recebendo efetivamente os valores. Assim 
sendo, todos os valores pendentes de recebimento estão provisionados integralmente como perda. 
Como as contribuições são anuais, os valores a receber no final do exercício são efetivamente de rece-
bimento duvidoso. Dessa forma, nossa opinião mencionada o primeiro parágrafo deste relatório não se 
modifica em relação a este assunto.

demonstrações contábeis do exercício anterior

As demonstrações contábeis de 31 de dezembro de 2015, apresentadas de forma comparativa com as 
de 31 de dezembro de 2016, foram examinadas por outros auditores independentes, que emitiram seu 
relatório em 12 de fevereiro de 2016, sem ressalvas.

Porto Alegre, RS, 30 de janeiro de 2017.

NARDON, NASI - AUDITORES INDEPENDENTES S/S
CRCRS Nº 542 - CVM Nº 303/4 – OCB Nº 15

Antonio Carlos Nasi
Sócio Responsável

Contador CRC-RS n.º 13.494/O
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Apoiar as cooperativas na sua 
inserção em mercados

Promover a realização de negócios e ações 
conjuntas entre cooperativas

 150.000 2,30%

Promover rodadas de negócios, missões, visitas 
técnicas e participações em feiras nacionais e 
internacionais

 150.000 2,30%

Contribuir para o 
aperfeiçoamento do marco 
regulatório do cooperativismo 
e induzir a implementação de 
políticas públicas

Monitorar e atuar em normativos, regulações e 
políticas públicas

 10.000 0,15%

Estimular a criação de conhecimento e estruturas 
especializadas em cooperativismo nos órgãos 
públicos

 20.000 0,31%

Fortalecer a representação 
política e institucional do 
cooperativismo

Fortalecer a participação da Diretoria e dos 
Conselhos da Ocergs em comissões, fóruns, 
conselhos, debates nacionais e internacionais

 1.966.873 30,09%

Fortalecer as ações das Frencoop  50.000 0,77%

Fortalecer a imagem do Sistema 
Ocergs e divulgar os benefícios 
do cooperativismo

Implementar Política de Comunicação para unificar 
as mensagens do Sistema Ocergs e fortalecer a 
imagem do cooperativismo

 115.000 1,76%

Disseminar a função e a atuação do Sistema Ocergs  105.000 1,61%

Fomentar, produzir e disseminar 
conhecimentos para o 
cooperativismo gaúcho

Sistematizar e disseminar as leis, jurisprudência, 
regulações e políticas públicas afetas ao 
cooperativismo

 15.000 0,23%

Promover o debate em torno dos desafios atuais e 
futuros do cooperativismo e a especialização com 
foco na moderna gestão das cooperativas

 93.000 1,42%

Fomentar e disseminar a inovação e o 
desenvolvimento tecnológico nas cooperativas

 60.000 0,92%

Defender o cooperativismo 
e os interesses da categoria 
econômica das cooperativas 
gaúchas

Estruturar o sistema sindical cooperativista  110.000 1,68%

Consolidar a legitimidade sindical coperativista  115.000 1,76%
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Aprimorar a gestão estratégica 
e padronizar processos

Otimizar os processos estratégicos e administrativos 
críticos, com ênfase na agilidade, racionalização e 
informatização

 20.000 0,31%

Aprimorar o intercâmbio de conhecimentos, 
informações, práticas e experiências Inter-sistema 
(entre UN e UE e entre diferentes UE)

 40.000 0,61%

Desenvolver continuamente 
as competências dos 
colaboradores

Ampliar e intensificar o desenvolvimento das 
competências e de retenção de talentos, alinhadas 
aos desafios do cooperativismo

 36.600 0,56%

Desenvolver os profissionais do Sistema, com 
ênfase em competências gerenciais e estratégicas

 50.000 0,77%

Aprimorar e intensificar 
o relacionamento com as 
cooperativas

Estruturar e aprimorar modelo de gestão do 
relacionamento com as cooperativas

 75.000 1,15%

Manutenção da Estrutura 
Investimentos

Gastos com Pessoal  2.581.017 39,49%

Gastos com Viagens  228.290 3,49%

Manutenção das Atividades  545.100 8,34%

total  6.535.880 100%

Ocergs – Plano de Trabalho 2017
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PLANO DE TRABALHO EXERCÍCIO 2017 
(valores expressos em reais)

origem dos recursos
organização

 total 
 cooperativa  sindical 

Contribuição Cooperativista  5.107.500  -  5.107.500 

Contribuição Sindical  -  1.170.000  1.170.000 

Contribuição Assistencial  -  250.000  250.000 

Juros de Títulos de Renda  454.300  94.500  548.800 

Outras Receitas Correntes  60.000  -  60.000 

total  5.621.800  1.514.500  7.136.300 

aplicação dos recursos
organização

 total 
 cooperativa  sindical 

Gastos c/Pessoal, Conselhos e Diretoria  3.052.907  797.303  3.850.210 

Gastos c/Viagens  200.640  27.650  228.290 

Gastos c/Manutenção  486.900  58.200  545.100 

Gastos c/Projetos  1.627.280  285.000  1.912.280 

total  5.367.727  1.168.153  6.535.880 

superavit Projetado  254.073  346.347  600.420 

 5.621.800  1.514.500  7.136.300 

ocergs  Plano de Trabalho

Juros de Títulos de Renda
548.800

8%
Contribuição Assistencial

250.000
3%

Contribuição Cooperativista
5.107.500

72%

Contribuição Sindical
1.170.000

16%

Outras Receitas Correntes
60.000

1%

Gastos c/Pessoal, 
Conselhos e Diretoria

3.850.210 
54%

Gastos c/Manutenção
545.100

8%

Gastos c/Projetos
 1.912.280

27%

Superavit Projetado
600.420 

8%
Gastos c/Viagens

228.290
3%
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PrestaÇão de contas
Plano de traBalho 2017

As demonstrações contábeis compostas pelo balanço patrimo-
nial, demonstração dos superávits/déficits, dos fluxos de caixa, 
mutações do patrimônio social e notas explicativas a seguir apre-
sentadas, além de se prestarem ao cumprimento dos dispositivos 
legais que tratam dos itens que compõem a prestação de contas 
anual, traduzem a preocupação da diretoria executiva com a trans-
parência das informações repassadas ao público de interesse. 

Devidamente aprovadas pelo Conselho Fiscal e referendadas pelo 
Conselho Administrativo com relatório de opinião dos auditores 
independentes, sem ressalva, exibem, em números, a segurança 
com que as operações e finanças do Sescoop/RS são geridas, no 
cumprimento das metas e objetivos estabelecidos no Plano de 
Trabalho e em consonância com o planejamento orçamentário e 
normas de aplicação dos recursos.

 
deMonstraÇÕes contáBeis
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serViÇo nacional de aPrendiZageM do cooPeratiVisMo 
do estado do rio grande do sul – sescooP/rs

cnPJ nº 10.510.590/0001-56

BalanÇos PatriMoniais eM 31 de deZeMBro de 2016 e de 2015
(valores expressos em reais)

atiVo 2016 2015

circulante

Caixa e equivalentes de caixa NE 3  82.906.324 66.213.598

Outros créditos  67.692  94.905 

Estoques  70.135  92.495 

Despesas pagas antecipadamente  26.131  22.558 

total do atiVo circulante  83.070.282  66.423.556 

não circulante

Imobilizado  NE 5  5.687.606  5.599.220 

Intangível NE 6  92.205  41.640 

total do atiVo não circulante  5.779.811  5.640.860 

total do atiVo  88.850.093  72.064.416 

PassiVo 2016 2015

circulante

Contas a pagar  NE 7 5.055.785  4.348.370 

Salários, encargos sociais e impostos a pagar NE 8 380.068  261.912 

Provisões trabalhistas e encargos previdenciários NE 9 731.013  627.392 

total do PassiVo circulante 6.166.866  5.237.674 

não circulante

Provisão para demandas judiciais  NE 10 50.000  107.000 

total do PassiVo não circulante 50.000  107.000 

PatriMÔnio social

Patrimônio Social NE 11 82.633.227  66.719.742 

total do PatriMÔnio social 82.633.227  66.719.742 

 total do PassiVo e PatriMÔnio social 88.850.093  72.064.416 

(As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis)
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receitas oPeracionais 2016 2015

Receita operacional líquida  NE 12  34.361.823  31.027.344 

total de receita oPeracional  34.361.823  31.027.344 

desPesas/outras receitas oPeracionais

Pessoal, encargos e benefícios sociais NE 13  (7.845.571)  (6.202.446)

Despesas institucionais  NE 14  (9.814.729) (7.595.388)

Despesas administrativas NE 15  (920.752)  (752.920)

Despesas de serviços profissionais contratados NE 16  (9.975.087)  (6.256.782)

Despesas tributárias NE 17  (78.703)  (67.045)

Despesas com provisões  (19.534)  (15.043)

Despesas com depreciações e amortizações e baixas NE 5/6  (308.822)  (275.431)

Outras receitas operacionais NE 18  280.003  297.767 

total das desPesas/receitas oPeracionais  (28.683.195)  (20.867.288)

suPeráVit/antes do resultado Financeiro  5.678.628  10.160.056 

resultado Financeiro líQuido NE 19  10.234.857  7.764.121 

suPeráVit do eXercício  15.913.485  17.924.177 

Patrimônio 
social

superávit 
acumulado

total

saldos acumulados em 31/12/2014  48.795.565 –  48.795.565

Superávit do exercício –  17.924.177  17.924.177

Transferência do superávit para patrimônio social  17.924.177  (17.924.177) –

saldos acumulados em 31/12/2015  66.719.742 –  66.719.742 

Superávit do exercício –  15.913.485  15.913.485

Transferência do superávit para patrimônio social  15.913.485  (15.913.485) –

saldos acumulados em 31/12/2016  82.633.227 –  82.633.227

(As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis)

deMonstraÇÕes do suPeráVit eM 31 de deZeMBro de 2016 e de 2015
(valores expressos em reais)

deMonstraÇÕes das MutaÇÕes do PatriMÔnio social Para 
os eXercícios Findos eM 31 de deZeMBro de 2016 e de 2015

(valores expressos em reais)
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2016 2015

FluXo de caiXa ProVeniente das oPeraÇÕes

superávit do exercício  15.913.485  17.924.177 

ajustes para reconciliar o superávit do exercício

Depreciação e amortização  306.459  275.431 

Resultado de baixas e transferências do ativo imobilizado  2.363 – 

Provisão para demandas judiciais (57.000) (760.716) 

 16.165.307  17.438.892 

(aumento) nos ativos

Outros créditos  27.213  891 

Estoques  22.360 8.080

Despesas pagas antecipadamente (3.573)  60.414

 46.000  69.385 

redução nos passivos

Contas a pagar  707.415  53.720 

Salários, encargos sociais e impostos a pagar  118.156  45.714 

Provisões trabalhistas e encargos previdenciários  103.621  12.956 

 929.192  112.390 

recursos líQuidos gerados nas atiVidades oPeracionais  17.140.499  17.620.667 

Fluxo de caixa utilizado nas atividades de investimento

Adições ao ativo imobilizado (375.562) (125.254)

Adições ao ativo intangível (72.211) –

recursos líQuidos utiliZados nas atiVidades de inVestiMento (447.773) (125.254)

aumento no caixa e equivalentes  16.692.726  17.495.413 

caixa e equivalentes de caixa

No início do exercício  66.213.598  48.718.185 

No final do exercício  82.906.324  66.213.598 

aumento no caixa e equivalentes  16.692.726  17.495.413 

(As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis)

serViÇo nacional de aPrendiZageM do cooPeratiVisMo 
do estado do rio grande do sul – sescooP/rs

Porto Alegre - RS

deMonstraÇÕes dos FluXos de caiXa Para 
os eXercícios Findos eM 31 de deZeMBro de 2016 e de 2015

(valores expressos em reais)
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serViÇo nacional de aPrendiZageM do cooPeratiVisMo 
do estado do rio grande do sul – sescooP/rs

cnPJ nº 10.510.590/0001-56

notas eXPlicatiVas da adMinistraÇão Às deMonstraÇÕes contáBeis Para 
os eXercícios Findos eM 31 de deZeMBro de 2016 e 31 de deZeMBro de 2015.

(Valores expressos em reais, exceto quando indicado)

NOTA 1 – CONTEXTO OPERACIONAL
Em 03 de setembro de 1998, a Medida Provisória nº 1.715/1998 criou o Serviço Nacional de Aprendiza-

gem do Cooperativismo (Sescoop). O Decreto nº 3.017/1999, de 06 de abril do ano seguinte, complemen-
tou o ato inaugural e instituiu os regulamentos e demais dispositivos que lhe balizam a atuação.

O Sescoop integra o Sistema Cooperativista Brasileiro e fornece-lhe suporte em formação profis-
sional – técnica e gerencial – e na promoção social dos cooperados, empregados e familiares, além 
de apoiar diretamente a operação das cooperativas.

Formalmente, é entidade civil de direito privado, sem fins lucrativos, constituída sob o estatuto de 
serviço social autônomo. 

Seus recursos são de natureza fiscal: originam-se das cooperativas, que contribuem com um per-
centual de 2,5% sobre as folhas de pagamento, conforme preceitua o Artigo 12. do Decreto-lei nº 
3.017 de abril de 1999:

“A distribuição e forma de utilização dos recursos aludidos neste capítulo serão defini-
dos no Regimento Interno.”

As responsabilidades sociais do Sescoop/RS evidenciam-se, particularmente, na ênfase confe-
rida às atividades capazes de produzir efeitos socioeconômicos condizentes com os objetivos do 
Sistema Cooperativista.

O Sistema Sescoop opera em todo o território brasileiro. Compõe-se de uma unidade na-
cional – o Sescoop Nacional, com sede em Brasília – e de 27 unidades estaduais que atuam nos 
26 Estados da Federação e no Distrito Federal. Conta, em função dessa estrutura, com grande 
capilaridade, o que entre outras vantagens confere-lhe flexibilidade ímpar no atendimento às 
cooperativas.

O Sescoop está sujeito, ainda, à auditoria externa e tem sua execução orçamentária sob o crivo 
do Tribunal de Contas da União, o qual tem poderes para efetuar fiscalizações contábil e finan-
ceira, além de inspeções e auditorias operacionais e patrimoniais, nos termos dos Artigos 70 e 
71 da Carta Magna e Artigos 1º e 5º da Lei nº 8.443/1992 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas da 
União), bem como enviar à Controladoria Geral da União, conforme preceitua a Lei nº 11.768, de 
agosto de 2008, do Artigo 6º, § 3º:

“As entidades constituídas sob a forma de serviço social autônomo, destinatárias de 
contribuições dos empregadores, incidentes sobre a folha de salários, deverão divulgar, 
pela internet, dados e informações acerca dos valores recebidos à conta das contribuições, 
bem como das aplicações efetuadas, discriminadas por finalidade e região.”

De acordo com o Artigo 150. da Carta Magna:

“Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado, à União, aos Estados, 
ao Distrito Federal e aos Municípios: (EC nº 3/93 e EC nº 42/2003)- VI - Instituir impostos sobre: 

c) patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades 
sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrati-
vos, atendidos os requisitos da lei; 

§ 4º As vedações expressas no inciso VI, alíneas b e c, compreendem somente o patrimônio, a 
renda e os serviços relacionados com as finalidades essenciais das entidades nelas mencionadas.”
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NOTA 2 – PREPARAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS 
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

2.1 – Base de apresentação

2.1.1. declaração de conformidade 

As demonstrações contábeis da Entidade foram elaboradas de acordo com as práticas contá-
beis adotadas no Brasil aplicáveis à pequenas e médias empresas e entidades sem finalidade de 
lucros, as quais abrangem os pronunciamentos NBC TG 1000 e ITG 2002 emitidos pelo Conselho 
Federal de Contabilidade (CFC).

2.1.2. Base de mensuração 

As demonstrações contábeis foram preparadas considerando o custo histórico como base de valor.

2.1.3. Moeda funcional e moeda de apresentação

A moeda funcional da Entidade é o real, todos os valores apresentados nestas demonstrações con-
tábeis estão expressos em reais, exceto quando indicado de outra forma.

2.2. Principais práticas contábeis aplicadas na elaboração destas demonstrações contábeis

2.2.1. apuração do resultado

O resultado das operações do Sescoop/RS, especificamente as suas despesas são apurados em con-
formidade com o regime contábil de competência. As receitas de contribuições destinadas ao Sescoop/
RS são reconhecidas contabilmente no momento do efetivo recebimento financeiro.

2.2.2. caixa e equivalentes de caixa

Caixa e equivalente de caixa incluem dinheiro em caixa, depósitos bancários e outros investimentos 
de curto prazo de alta liquidez, com vencimentos originais de até três meses com risco insignificante de 
mudança de seu valor de mercado.

2.2.3. estoques

Os materiais para expediente e consumo estão avaliados ao custo médio de aquisição, não exce-
dendo o seu valor de mercado.

2.2.4. imobilizado

O imobilizado é mensurado pelo seu custo histórico, menos depreciação acumulada, incluindo ain-
da, quando aplicável, os juros capitalizados durante o período de construção, para os casos de ativos 
qualificáveis, líquido de depreciação acumulada e de provisão para redução ao valor recuperável de 
ativos, quando necessário, para os bens paralisados e sem expectativa de reutilização ou realização. 

A administração da entidade, baseada no posicionamento técnico de seus assessores jurídicos, en-
tende que é imune de qualquer tipo de imposto, inclusive sobre rendimentos decorrentes de aplicações 
financeiras, tendo em vista que esta remuneração trata-se predominantemente de uma recomposição 
de perdas por reflexos inflacionários e que tanto o valor principal quanto o acessório (rendimento) são 
aplicados fundamentalmente nas finalidades essenciais de seu objeto social.

De acordo com o inciso I do Artigo 12. do Decreto nº 3.048, de 06 de maio de 1999, com as alterações 
introduzidas pela Lei nº 9.732, de 1998, o Sescoop/RS está isento também da contribuição social.

As operações das unidades estaduais do Sescoop são substancialmente mantidas por meio de re-
cebimentos do repasse de recursos efetuados pelo Sescoop Nacional. Havendo déficit apurado no 
exercício, este será absorvido pelo patrimônio social (superávit acumulado).

As demonstrações contáveis foram aprovadas pelo Conselho Fiscal no dia 21 de março de 2017.
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A depreciação é computada pelo método linear, com base na vida útil estimada de cada bem, con-
forme a Nota Explicativa n° 5.

A vida útil estimada e o método de depreciação são revisados no fim de cada exercício, e o efeito de 
quaisquer mudanças nas estimativas é contabilizado prospectivamente. 

Um item do imobilizado é baixado após alienação, ou quando não há benefícios econômicos futuros 
resultantes do uso contínuo do ativo. Os ganhos e as perdas em alienações são apurados comparando-
se o produto da venda com o valor residual contábil e são reconhecidos na demonstração do resultado. 

2.2.5. impairment

O Sescoop/RS avaliou no encerramento do exercício social se existiram evidências objetivas de dete-
rioração de seus ativos. Caso se confirmasse a existência de impactos nos fluxos de caixa pela deterio-
ração de seus ativos e esta pudesse ser estimada de maneira confiável, o Sescoop/RS reconheceria no 
resultado a perda por impairment. Foi elaborado um relatório interno do Sescoop/RS, visando atender 
as exigências contidas no CPC-PME, e não foi identificada a necessidade de provisão para desvaloriza-
ção de ativos em 31 de dezembro de 2016.

2.2.6. intangível

Ativos intangíveis adquiridos separadamente são mensurados no reconhecimento inicial ao custo 
de aquisição e, posteriormente, deduzidos da amortização acumulada e perdas do valor recuperável, 
quando aplicável. A Administração revisa anualmente o valor estimado de realização dos ativos, e taxa 
de amortização, levando em consideração sua vida útil. A amortização dos bens é reconhecida no re-
sultado do exercício de acordo com as taxas informadas na Nota Explicativa nº 6.

2.2.7. contas a pagar

As contas a pagar a fornecedores são obrigações a pagar por bens ou serviços que foram adquiridos 
no curso ordinário das atividades operacionais. São, inicialmente, reconhecidas pelo valor pactuado em 
contrato, documento similar hábil ou documento fiscal legal, os quais propiciem ao Sescoop/RS bases 
confiáveis de mensuração de valor e realização do fato gerador objeto de registro por competência. Na 
prática, são, normalmente, reconhecidas ao valor da fatura correspondente. 

2.2.8. salários, encargos sociais e provisões trabalhistas

Os salários, incluindo provisões para férias, 13º salário e os pagamentos complementares negocia-
dos em acordos coletivos de trabalho, adicionados dos encargos sociais correspondentes, são apro-
priados pelo regime de competência. 

2.2.9. receitas e despesas financeiras

As receitas e despesas financeiras são reconhecidas pelo regime de competência.

2.2.10. outros ativos e passivos (circulantes e não circulantes)

Um ativo é reconhecido no balanço patrimonial quando for provável que seus benefícios econô-
micos futuros serão gerados em favor do Sescoop/RS e seu custo ou valor puder ser mensurado com 
segurança. Um passivo é reconhecido no balanço patrimonial quando o Sescoop/RS possui uma obri-
gação legal ou constituída como resultado de um evento passado, sendo provável que um recurso 
econômico seja requerido para liquidá-lo. São acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes 
encargos e das variações monetárias. As provisões são registradas tendo como base as melhores 
estimativas do risco envolvido.

Os ativos e passivos são classificados como circulantes quando sua realização ou liquidação é 
provável que ocorra nos próximos 12 meses. Caso contrário, são demonstrados como não circulantes.

2.2.11. demonstrações dos fluxos de caixa

As demonstrações dos fluxos de caixa são preparadas e apresentadas de acordo com o Pronun-
ciamento Contábil CPC 03 “Demonstração dos fluxos de caixa”, emitido pelo Comitê de Pronuncia-
mentos Contábeis (CPC).
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2.3. Principais julgamentos e estimativas contábeis

Na elaboração das demonstrações contábeis da entidade é necessário utilizar estimativas para con-
tabilizar certos ativos, passivos e outras operações. As demonstrações contábeis incluem, portanto, 
várias estimativas referentes à seleção da vida útil de bens do imobilizado, dos ativos intangíveis, provi-
sões necessárias para passivos contingentes e outras similares. 

A liquidação das transações envolvendo estas estimativas poderá resultar valores significativamente 
divergentes dos registrados nas demonstrações contábeis devido ao tratamento probabilístico inerente 
ao próprio processo de estimativa.

A Administração da entidade monitora e revisa estas estimativas e suas premissas em bases anuais.

A seguir são apresentados os principais julgamentos e estimativas contábeis:

a) Perdas por redução ao valor recuperável de ativos

A Administração revisa periodicamente o valor contábil líquido dos ativos com o objetivo de 
avaliar eventos ou mudanças nas circunstâncias econômicas, operacionais ou tecnológicas que 
possam indicar deterioração ou perda de seu valor recuperável. Sendo tais evidências identifica-
das e o valor contábil líquido exceder o valor recuperável estimado, é constituída provisão para 
desvalorização ajustando o valor contábil líquido ao valor recuperável.

b) Provisões para demandas judiciais

As práticas contábeis para registro e divulgação de ativos e passivos contingentes e obri-
gações legais são as seguintes: (i) Ativos contingentes são reconhecidos somente quando há 
garantias reais ou decisões judiciais favoráveis, transitadas em julgado. Os ativos contingentes 
com êxitos prováveis são apenas divulgados em nota explicativa; (ii) Passivos contingentes são 
provisionados quando as perdas forem avaliadas como prováveis e os montantes envolvidos fo-
rem mensuráveis com suficiente segurança. Os passivos contingentes avaliados como de perdas 
possíveis são apenas divulgados em nota explicativa e os passivos contingentes avaliados como 
de perdas remotas não são provisionados e, tampouco, divulgados; e (iii) Obrigações legais são 
registradas como exigíveis, independentemente da avaliação sobre as probabilidades de êxito.

2.4 normas contábeis que entrarão em vigor 

2.4.1 novos pronunciamentos técnicos, revisões e interpretações ainda não em vigor

Foram aprovadas e emitidas as seguintes novas normas pelo IASB, das quais ainda não estão em 
vigência e não foram adotadas de forma antecipada pela Entidade, visto que o CPC ainda não fez a 
emissão dos pronunciamentos locais equivalentes. A Entidade está avaliando os impactos da adoção 
nas demonstrações contábeis.

• IFRS 9 (aplicável a partir de 1 de janeiro de 2018) – Instrumentos financeiros;

• IFRS 15 (aplicável a partir de 1 de janeiro de 2018) – Receita de Contratos com Clientes;

• IFRS 16 (aplicável a partir de 1 de janeiro de 2019) – Operações de Arrendamento Mercantil.

2.5. gestão de riscos 

a) gestão de risco financeiro

As atividades da entidade a expõe a riscos financeiros como crédito e juros. A gestão de ris-
co da entidade concentra-se na imprevisibilidade dos mercados financeiros e busca minimizar 
potenciais efeitos adversos no desempenho financeiro.

A gestão de risco é realizada pela administração e estrutura corporativa da entidade, assim 
composta:
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• Superintendência administrativa: órgão de gestão administrativa da entidade;

•  Conselho fiscal: órgão de assessoramento do conselho administrativo, para assuntos 
de gestão patrimonial e financeira;

•  Conselho de administração: órgão colegiado que detém o poder originário e sobera-
no da entidade.

A entidade restringe a exposição a riscos de crédito associados a bancos, efetuando seus 
investimentos em instituições financeiras de primeira linha com taxas compatíveis de mercado.

Em 31 de dezembro de 2016 e 2015, não havia concentração de risco de crédito relevante, 
assim como a entidade não possuía qualquer operação relacionada a derivativos. 

NOTA 3 – CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

descrição 31/12/2016 31/12/2015

Bancos 65.106 31.315

Aplicações financeiras (a) 82.841.218 66.182.283

total 82.906.324 66.213.598

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

NOTA 4 – CRÉDITOS E VALORES A RECEBER – NÃO CIRCULANTE

 (a) O crédito refere-se a repasses à Cooperativa de Educadores do Estado do Rio Grande do Sul 
Ltda., no exercício de 2001, contemplados pela Sindicância Sescoop/RS nº 002/2006, instituída 
através da Portaria nº 016 de 23 de novembro de 2006 e que recomenda ao final a instauração de 
Tomada de Contas Especial, executada através do Processo nº 116/07C, no qual foram apurados 
valores históricos dos repasses. Esgotadas as medidas administrativas, remeteu-se o referido 
processo em 23 de julho de 2007 ao Tribunal de Contas da União para adoção das medidas 
legalmente previstas em relação à matéria. Em 29 de dezembro de 2009, por determinação do 
Tribunal de Contas da União, o Sescoop/RS ajuizou Ação de Cobrança mediante processo de na-
tureza ordinária, que tramita na comarca de Sapucaia do Sul/RS, cujo processo foi tombado sob 
o nº 035/1.09.0007717-0. Em 2010 a Entidade optou pela constituição de provisão para créditos 
de liquidação duvidosa no montante do crédito. Após ter encerrado a perícia nos documentos 
integrantes do referido processo, agora encontra-se em fase de sentença.

 (b) O crédito refere-se a contrapartida correspondente aos 30% das parcelas das bolsas de 
estudos não adimplidas pelos alunos matriculados no curso de Tecnólogo em Gestão de Coo-
perativas ministrado pela Faculdade de Tecnologia do Cooperativismo – Escoop. Fez-se ne-
cessário o ajuizamento de execução visando a cobrança das mensalidades não quitadas, com 
a devida correção. A Entidade optou pela constituição de provisão para créditos de liquidação 
duvidosa no montante do crédito.

descrição 31/12/2016 31/12/2015

Créditos e valores a receber de terceiros – PJ (a) 216.190 216.190

Créditos e valores a receber de terceiros – PF (b) 6.591 7.497

( - ) Provisão para perdas de valores a receber de terceiros – PJ (216.190) (216.190)

( - ) Provisão para perdas de valores a receber de terceiros – PF (6.591) (7.497)

total – –
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NOTA 6 – INTANGÍVEL

Para atender ao CPC 01 e 27, o Sescoop/RS contratou empresa especializada para realização de avaliação 
patrimonial, a qual forneceu subsídios para a Administração na determinação das vidas úteis, dos valores 
residuais e da valorização dos ativos, em especial quanto à recuperabilidade dos saldos registrados 
nas operações da Entidade. Após o laudo de avaliação dos bens móveis e imóveis disponibilizado 
pela empresa contratada, o Sescoop/RS efetuou, em 2012, a alteração das vidas úteis dos itens do 
imobilizado, passando os itens de cada grupo possuírem vida útil e taxa de depreciação específica.

Destacamos a seguir a movimentação do ativo imobilizado em 2016:

descrição
% taxas anuais 
de amortização

31/12/2016 31/12/2015
líquidocusto amortizado líquido

Direitos de uso 
de software

20% 352.374 (260.169) 92.205 41.640

total do intangível 352.374 (260.169) 92.205 41.640

descrição
saldo líquido 

em 31/12/2015
adição Baixa depreciação

saldo líquido 
em 31/12/2016

Imóveis  2.142.777 –  – (57.809)  2.084.968 

Terrenos  2.502.792 – – –  2.502.792 

Instalações  –  64.096 –  –  64.096 

Móveis e utensílios  276.677  37.476  (806) (53.309)  260.038 

Veículos  331.510 – – (22.726)  308.784 

Máquinas e equipamentos  25.802  4.551 – (5.127)  25.226 

Equipamentos de informática  282.930  268.440  (1.557) (132.780)  417.033 

Equipamentos de 
comunicação

 28.649  999 – (10.366)  19.282 

Outros bens móveis  8.083  – – (2.696)  5.387 

total  5.599.220  375.562 (2.363) (284.813)  5.687.606 

descrição
% taxas 

anuais de 
depreciação

31/12/2016 31/12/2015
líquidocusto depreciado líquido

Imóveis 2,50% 2.814.660 (729.692) 2.084.968 2.142.777

Terrenos - 2.502.792  – 2.502.792 2.502.792

Instalações - 64.096  – 64.096  –

Móveis e utensílios 10% 684.568 (424.530) 260.038 276.677

Veículos 20% 511.270 (202.486) 308.784 331.510

Máquinas e 
equipamentos

10% 87.887 (62.661) 25.226 25.802

Equipamentos de 
informática

20% 1.094.512 (677.479) 417.033 282.930

Equipamentos de 
comunicação

10% 72.572 (53.290) 19.282 28.649

Outros bens móveis 10% 25.457 (20.070) 5.387 8.083

total do imobilizado 7.857.814 (2.170.208) 5.687.606 5.599.220

NOTA 5 – IMOBILIZADO
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descrição
saldo líquido 

em 31/12/2015
adição Baixa amortização

saldo líquido 
em 31/12/2016

Direitos de uso de 
software

41.640 72.211 - (21.646) 92.205

total 41.640 72.211 - (21.646) 92.205

NOTA 7 – CONTAS A PAGAR

descrição 31/12/2016 31/12/2015

Fornecedores - pessoa jurídica 1.746.033 1.197.668

Convênios de apoio financeiro (a) 3.199.440 2.817.876

Convênio Projetos Fundecoop (b) 110.312 332.826

total 5.055.785 4.348.370

Destacamos a seguir a movimentação do ativo intangível em 2016:

Obrigações referentes às aquisições de bens e serviços para manutenção das atividades meio e fim.

descrição 31/12/2016 31/12/2015

Encargos, consignações e impostos 
sobre folha de pagamento

281.946 205.119

Consignáveis de terceiros 88.438 52.740

Encargos sobre terceiros 9.684 4.053

total 380.068 261.912

(a) O valor refere-se aos convênios firmados para realização de projetos descentralizados, na 
forma das Resoluções Sescoop/RS nº 08/2007 e nº 54/2013, cuja execução e prestação de contas 
ocorreu até 31 de dezembro de 2016, ficando o reembolso dos valores programados para o ano 
de 2017;

(b) O valor refere-se aos convênios firmados para a realização de projetos especiais com 
utilização de recursos do Fundecoop (Fundo Solidário de Desenvolvimento Cooperativo), que 
tem como propósito apoiar ações que visem o desenvolvimento de sociedades cooperativas e 
seus integrantes.

NOTA 8 – SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E IMPOSTOS A PAGAR

Os valores desse grupo de contas representam as obrigações decorrentes da folha de pagamento dos 
funcionários e demais pessoas jurídicas e físicas prestadoras de serviços, cuja posição está descrita 
a seguir:

descrição 31/12/2016 31/12/2015

Férias e abonos pecuniários com 
respectivos adicionais de 1/3

550.791 472.790

INSS sobre férias 130.651 112.051

FGTS sobre férias 44.063 37.823

PIS sobre férias 5.508 4.728

total 731.013 627.392

NOTA 9 – PROVISÕES TRABALHISTAS E ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS

Os valores desse grupo de contas representam as obrigações decorrentes das folhas de pagamento dos 
funcionários, cuja posição está descrita a seguir:
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Movimentação das demandas judiciais

contingência número do processo
saldo 
inicial

adições Pagamento reversão saldo final

Trabalhistas 0020229-79-2013.5.04.0004 57.000 11.000 (62.474) (5.526) –

Cíveis (a) 035/1.09.00007717-0 50.000 – – – 50.000

Cíveis (b) 5003793-88.2016.4.047100 – 7.000 (6.166) (834) –

total 107.000 18.000 68.640 (6.360) 50.000

(a) A provisão do processo nº 035/1.09.00007717-0 é referente ao processo judicial movido 
contra a Cooperativa de Educadores do Estado do Rio Grande do Sul Ltda., no exercício de 
2001, contemplados pela Sindicância Sescoop/RS nº 002/2006. O Tribunal de Contas da União 
determinou a adoção das medidas judiciais necessárias, quando então fora ajuizada Ação 
de Cobrança mediante processo de natureza ordinária, que tramita na comarca de Sapucaia 
do Sul/RS. Tendo em vista a classificação de ganho como “possível”, faz-se necessário o 
provisionamento para custear eventuais honorários advocatícios.

(b) Em outubro de 2014, o Sescoop/RS ajuizou Ação Ordinária, autuada sob nº 
5075101.58.2014.4.04.7100, perante a Seção Judiciária da Justiça Federal do Estado do Rio 
Grande do Sul, requerendo a suspensão da exigibilidade tributária e a repetição de indébito 
tributário referente à contribuição previdenciária de 15%, a cargo do tomador de serviços 
quando da contratação de cooperativas. Tal contribuição foi instituída pelo art. 22, IV da Lei 
nº 8.212/91 e foi objeto recente de declaração de inconstitucionalidade, em vias de controle 
difuso, pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal. A decisão que antecipa os efeitos da 
tutela foi deferida, liminarmente, determinando a “suspensão da exigibilidade da contribuição 
previdenciária de 15% incidente sobre os pagamentos efetuados pela autora a título de serviços 
prestados por meio de cooperativas”. Embora o Supremo Tribunal Federal já tenha declarado, 
por via incidental, a inconstitucionalidade de tal incidência tributária, a Administração do 
Sescoop/RS, baseada no parecer da assessoria jurídica do Sescoop/RS, entendeu adequada 
a realização da provisão dos valores, pelo menos até o julgamento da Ação Declaratória de 
Inconstitucionalidade que tramita no Supremo Tribunal Federal e/ou julgamento final do 
processo que a Entidade ingressou contra a União – Fazenda Nacional. Em agosto de 2015 
a sentença foi favorável ao Sescoop/RS, motivo pelo qual foi realizada a reversão da provisão 
anteriormente constituída. Foram apurados os valores. Aguarda somente a liberação dos 
valores através de precatório no valor de R$ 3.073.035,01. Importante referir que foram opostos 
embargos à execução pela União, obtendo êxito em relação ao pedido feito, no processo sob 
número 5003793-88.2016.4.047100, motivo pelo qual houve uma condenação ao Sescoop/RS de 
pagamento de honorários advocatícios aos advogados da União no valor de R$ 6.165,62.

descrição 31/12/2016 31/12/2015

Contingências cíveis 50.000 50.000

Contingências trabalhistas – 57.000

Provisão p/ IRRF s/ Aplicação –  –

Provisão p/ INSS s/ Serviço prestados por 
cooperativa 

– –

total 50.000 107.000

NOTA 10 – PROVISÃO PARA DEMANDAS JUDICIAIS
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NOTA 12 – RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA

(a) Refere-se às contribuições realizadas pelas cooperativas do Estado, por meio do pagamento 
da GPS e repasse do INSS (2,5% sobre da folha de pagamento) para o Sescoop Nacional.

descrição 31/12/2016 31/12/2015

Patrimônio Social 82.633.227 66.719.742

total 82.633.227 66.719.742

descrição 31/12/2016 31/12/2015

Receitas de contribuições (a) 34.035.567 30.809.920

Receitas de transferências 326.256 217.424

total 34.361.823 31.027.344

NOTA 11 – PATRIMÔNIO SOCIAL

O patrimônio social é composto substancialmente de superávit acumulado:

NOTA 13 – PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS SOCIAIS

descrição 31/12/2016 31/12/2015

Vencimentos e remunerações (5.130.004) (4.054.846)

Encargos sociais patronais (1.696.327) (1.313.579)

Benefícios sociais (994.428) (822.102)

Remunerações Variáveis (24.812) (11.919)

total (7.845.571) (6.202.446)

NOTA 14 – DESPESAS INSTITUCIONAIS 

descrição 31/12/2016 31/12/2015

Serviços e divulgações institucionais (4.222.773) (3.761.198)

Auxílios financeiros a estudantes (3.637.580) (3.132.271)

Auxílios educacionais (1.131.380) (39.370)

Materiais para treinamento (587.752) (640.469)

Locações (109.240) (22.080)

Premiações (80.127) –

Materiais e divulgação (45.877) –

total (9.814.729) (7.595.388)
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NOTA 15 – DESPESAS ADMINISTRATIVAS 

NOTA 16 – DESPESAS DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS

NOTA 17 – DESPESAS TRIBUTÁRIAS

descrição 31/12/2016 31/12/2015

Despesas de comunicação (268.279) (228.751)

Material de consumo (221.826) (177.587)

Ocupação e serviços públicos (167.782) (152.324)

Diárias e hospedagens (130.563) (88.849)

Passagens e locomoções (70.194) (57.012)

Despesas com dirigentes e conselheiros (40.445) (36.216)

Material de consumo durável (21.663) (12.181)

total (920.752) (752.920)

descrição 31/12/2016 31/12/2015

Serviços especializados (9.418.953) (5.661.845)

Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica (190.089) (126.427)

Serviços gerais (164.957) (121.649)

Outros serviços (71.080) (5.696)

Outros serviços de terceiros - pessoa física (54.700) (47.040)

Transportes (36.779) (30.155)

Auditoria e consultoria (20.200) (81.111)

Encargos sobre serviços de terceiros (18.329) (182.859)

total (9.975.087) (6.256.782)

descrição 31/12/2016 31/12/2015

Federais (2.642) (1.852)

Estaduais (8.554) (9.211)

Municipais (56.577) (53.227)

Outras despesas tributárias (10.930) (2.755)

total (78.703) (67.045)

NOTA 18 – OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS

descrição 31/12/2016 31/12/2015

Receitas de serviços (a) 175.870 121.203

Outras receitas (recuperação de despesas) (b) 104.133 176.564

total 280.003 297.767

(a) Refere-se a receitas auferidas com a execução de atividades finalísticas relacionadas 
aos cursos de graduação e pós-graduação ministrados pela Faculdade de Tecnologia do 
Cooperativismo – Escoop;
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NOTA 19 – RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO 

descrição 31/12/2016 31/12/2015

Receitas financeiras

Receitas de aplicações financeiras e 
outras receitas financeiras

10.255.180 7.785.459

  

Despesas financeiras

Despesas bancárias e outras 
despesas financeiras

(20.323) (21.338)

resultado financeiro 10.234.857 7.764.121

(b) Refere-se a recuperação de despesas por meio da execução do Contrato de Gestão firmado 
com a Ocergs – Sindicato e Organização das Cooperativas no Estado do Rio Grande do Sul. 
Também compõem este montante a atualização da taxa Selic para recuperação de impostos, 
bem como o resultante da atualização dos depósitos judiciais.

NOTA 20 – TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS
remuneração do pessoal-chave da administração

De acordo com o regimento interno do Sescoop Nacional é princípio sistêmico a não remuneração dos 
membros dos conselhos administrativo e fiscal.

NOTA 21 – SEGUROS
A Entidade adota a política de contratar cobertura de seguros para os bens sujeitos a riscos por montantes 
considerados pela Administração como suficientes para cobrir eventuais sinistros, considerando a 
natureza de sua atividade. As apólices estão em vigor e os prêmios foram devidamente pagos. 

As premissas de riscos adotadas, dada a sua natureza, não fazem parte do escopo de revisão 
das demonstrações contábeis, consequentemente, não foram auditadas pelos nossos auditores 
independentes.

Vergilio Frederico Perius
Presidente

CPF 009.116.740-04

Norberto Tomasini
Superintendente

CPF 183.577.410-53

Porto Alegre/RS, 31 de dezembro de 2016.

Viviane Souza Maciel
Contadora CRCRS 091918/O-0

CPF 015.127.950-03
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Relatório dos auditores independentes

opinião

Examinamos as demonstrações contábeis do Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo 
do Estado do Rio Grande do Sul (Sescoop/RS ou Entidade), que compreendem o balanço patrimonial 
em 31 de dezembro de 2016 e as respectivas demonstrações do superávit, das mutações do patrimônio 
líquido e dos fluxos de caixa referentes ao exercício findo naquela data, bem como as correspondentes 
notas explicativas, incluindo o resumo das principais política contábeis. 

Em nossa opinião as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos 
os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do Serviço Nacional de Aprendizagem do 
Cooperativismo do Estado do Rio Grande do Sul em 31 de dezembro de 2016, o desempenho de suas 
operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, de acordo com as práticas con-
tábeis adotadas no Brasil aplicáveis a pequenas e médias empresas e entidade sem finalidade de lucros, 
descritos na nota explicativa n° 2.1.

Base para opinião

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nos-
sas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada 
“Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis”. Somos independentes 
em relação a Companhia, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética 
Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, 
e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a 
evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.

responsabilidade da administração pelas demonstrações contábeis 

A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações contá-
beis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, e pelos controles internos que ela deter-
minou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção 
relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. 

Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avaliação da capaci-
dade da Entidade de continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com 
a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações contá-
beis, a não ser que a administração pretenda liquidar e cessar suas operações, ou não tenha nenhuma 
alternativa realista para evitar o encerramento das operações. 

Os responsáveis pela governança da Entidade são aqueles com responsabilidade pela supervisão do 
processo de elaboração das demonstrações contábeis.

Aos 
Administradores e Conselheiros do 
Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo do Estado do Rio Grande do Sul
Porto Alegre – RS
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Goiânia, 03 de março de 2017.

Gester Luis dos Santos 
Contador CRC SP-216916/O T-GO

Grant Thornton Auditores Independentes
CRC SP-025.583/O-1 “S” – RS

responsabilidade do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em con-
junto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir 
relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas 
não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais 
de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser 
decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, 
possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas 
com base nas referidas demonstrações contábeis. 

Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exerce-
mos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:

• Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, indepen-
dentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em 
resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para funda-
mentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do 
que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, 
falsificação, omissão ou representações falsas intencionais. 

• Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedi-
mentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião 
sobre a eficácia dos controles internos da Entidade. 

• Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis 
e respectivas divulgações feitas pela administração. 

• Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade opera-
cional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a even-
tos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade 
operacional da Entidade. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em 
nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir 
modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão funda-
mentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condi-
ções futuras podem levar a Entidade a não mais se manterem em continuidade operacional. 

• Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as 
divulgações e se as demonstrações contábeis representam as correspondentes transações e os eventos 
de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. 

• Obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente referente às informações financeiras ou ativi-
dades de negócio da Entidade para expressar uma opinião sobre as demonstrações contábeis. Somos 
responsáveis pela direção, supervisão e desempenho da auditoria do grupo e, consequentemente, pela 
opinião de auditoria. 

Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance 
planejado, da época da auditoria e das constatações de auditoria, inclusive as eventuais deficiências 
significativas nos controles internos quando identificadas durante nossos trabalhos.
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objetivos linhas de ação orçado % Beneficiários
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Promover a cultura da cooperação 
e disseminar a doutrina, os valores 
e princípios do cooperativismo 
R$ 2.181.249

Estimular o aumento da participação de 
cooperados e familiares nas cooperativas

 549.572 1,19% 18.940 

Promover a educação cooperativista nas 
cooperativas e comunidades

 1.604.717 3,46% 39.080 

Preservar a memória do cooperativismo  11.960 0,03% 250 

Estimular a formação de cooperativas 
sustentáveis

 15.000 0,03% 460 

Promover a profissionalização da 
gestão cooperativista 
R$ 3.138.458

Desenvolver um portfólio nacional de 
formação em gestão

 2.260.127 4,88% 730 

Qualificar dirigentes e cooperados em 
gestão cooperativista

 804.215 1,74% 5.115 

Disseminar as boas práticas de gestão em 
cooperativas

 71.556 0,15% 161 

Implementar um modelo de atuação 
e gestão de uma rede de instrutores e 
consultores

 2.560 0,01% 40 

Ampliar o acesso das cooperativas 
às soluções de formação e 
qualificação profissional

Oferecer qualificação profissional 
especializada, prioritariamente por meio 
da articulação com parceiros e de forma 
complementar à atuação do Sescoop/RS

 21.767.071 46,96% 33.143 

Promover a profissionalização da 
governança cooperativista

Qualificar dirigentes e cooperados em 
governança cooperativista

 377.000 0,81% 400 

Monitorar desempenhos 
e resultados com foco na 
sustentabilidade das cooperativas

Avaliar permanentemente o desempenho 
das cooperativas para a melhoria de sua 
gestão e governança

 1.100.000 2,37% 11 

Apoiar iniciativas voltadas para a 
saúde e segurança do trabalho e 
de qualidade de vida 
R$ 1.299.131

Promover e apoiar práticas de saúde e 
segurança no trabalho

 29.710 0,06% 870 

Estimular e apoiar as cooperativas 
no cumprimento das normas 
regulamentadoras de saúde e segurança 
do trabalho

 1.221.012 2,63% 14.087 

Incentivar a adoção de estilo de vida 
saudável pelas cooperativas

 45.849 0,10% 1.700 

Monitorar indicadores de qualidade de 
vida e saúde e segurança do trabalho nas 
cooperativas

 2.560 0,01% 30 

Apoiar práticas de 
responsabilidade socioambiental 
R$ 668.120

Estimular a adoção de ações de 
responsabilidade socioambiental pelas 
cooperativas 

 664.840 1,43% 41.260 

Identificar e disseminar boas práticas de 
responsabilidade socioambiental pelas 
cooperativas

 3.280 0,01% 25 
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Desenvolver continuamente as 
competências dos colaboradores

Ampliar e intensificar o desenvolvimento 
das competências e de retenção de 
talentos, alinhadas aos desafios do 
cooperativismo

 165.050 0,36% 83 

Garantir comunicação frequente e 
ágil com os seus públicos

Segmentar os públicos e os instrumentos 
de comunicação

 3.600.000 7,77% 600 

Manutenção da estrutura 
e Investimentos
R$ 12.053.350

Pessoal Área Meio  3.930.467 8,48% -

Pessoal Área Fim  4.742.473 10,23% -

Manutenção da Estrutura Área Meio  2.196.500 4,74% -

Manutenção da Estrutura Área Fim  582.410 1,26% -

Investimentos  601.500 1,30% -

total do orçamento 2017  46.349.429 100% 156.985 
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PLANO DE TRABALHO EXERCÍCIO 2017
(valores expressos em reais)

origem dos recursos orçado %

Contribuições Sescoop  36.315.080 78,35%

Juros de Títulos de Renda  6.768.000 14,60%

Receitas de Serviços  381.860 0,82%

Outras Receitas  91.000 0,20%

Venda de Ativos  32.208 0,07%

Outras Receitas Correntes  518.865 1,12%

Saldo de Exercícios Anteriores  2.242.416 4,84%

total 46.349.429 100%

aplicação dos recursos  orçado %

Projetos de Formação Profissional  20.707.913 44,68%

Projetos de Promoção Social  8.790.166 18,96%

Projetos de Divulgação Institucional  3.698.000 7,98%

Projetos de Monitoramento  1.100.000 2,37%

Manutenção da Atividade Meio  6.126.967 13,22%

Manutenção da Atividade Fim  5.324.883 11,49%

Investimentos  601.500 1,30%

total 46.349.429 100%

sescooP/rs  Plano de Trabalho

Contribuições Sescoop 
 36.315.080  

 78,35%

Outras Receitas Correntes
518.865  
1,12%

Outras Receitas 
91.000  
0,20%

Receitas de Serviços 
381.860 
0,82%

Saldo de Exercícios Anteriores 
 2.242.416 

4,84%

Venda de Ativos 
32.208 
0,07%

Juros de Títulos de Renda
 6.768.000  

14,60%

Manutenção da Atividade Meio 
6.126.967  
13,22%

Projetos de Monitoramento 
1.100.000 

2,37%

Manutenção da Atividade Fim 
5.324.883 
11,49%

Projetos de Formação Profissional 
 20.707.913  

44,68%

Investimentos 
601.500  
1,30%

Projetos de Promoção Social 
8.790.166 
18,96%

Projetos de Divulgação Institucional 
3.698.000 

7,98%

97



SX_0001-17T_An_HistoriasREAIS_420x297mm.indd   1 24/03/2017   17:14:51



SX_0001-17T_An_HistoriasREAIS_420x297mm.indd   1 24/03/2017   17:14:51



Rua Félix da Cunha, 12 - Bairro Floresta - Porto Alegre - RS 
CEP 90570-000 | Fone: (51) 3323-0000
ocergs@ocergs.coop.br | www.ocergs.coop.br
sescooprs@sescooprs.coop.br | www.sescooprs.coop.br

prIncÍpIOs dO cOOperatIVIsMO

Gestão democrática pelos associados

Participação econômica dos associados

Autonomia e independência

Educação, formação e informação

Intercooperação

Compromisso com a comunidade

Adesão voluntária e livre

Ação cooperativista  
para um mundo melhor


