
 

 

 

 

 

 

 

RELATÓRIO DE GESTÃO 
– 2007 –  

 
 
 
 
1 - DADOS GERAIS SOBRE A UNIDADE JURISDICIONADA 
 

1.1 Nome completo e Oficial do órgão  - Serviço Nacional de Aprendizagem do 
Cooperativismo do Rio Grande do Norte - SESCOOP/RN 

 
1.2 Número do CNPJ - 07.371.348/0001-34 

 
1.3 Natureza Jurídica – Serviço Social Autônomo 

  
1.4 Vinculação Ministerial – Ministério do Trabalho e Emprego  

 
1.5 Endereço - Avenida Jerônimo Câmara, 2994 – Bairro de Nazaré – Natal – CEP 

59.060-300/RN – Fone/Fax: (0**84) 3605-2531 
 

1.6 Endereço da página institucional na Internet – www.sescooprn.org.br 
 

1.7 Norma de criação e finalidade da unidade jurisdicionada  
 

 De acordo com o Regimento Interno do SESCOOP administração do Rio Grande do 
Norte, seu Artigo 1º - “A Administração Regional do Estado do Rio Grande do Norte, 
o SESCOOP/RN, órgão descentralizado, criado pelo Conselho Nacional, vinculado à 
Organização das Cooperativas do RN, OCERN, nos termos da Medida Provisória nº 
1715, de 03 de setembro de 1999, e suas edições, e do Decreto nº 3.015, de 07 de 
abril de 1999. Cuja finalidade é executar as ações de formação profissional, 
monitoramento e promoção social no âmbito das cooperativas do Estado do Rio 
Grande do Norte...” (Regimento Interno pg 01).  

 
1.8 Norma(s) que estabelece(m) a estrutura orgânica de gestão sob exame: é 

uma entidade jurídica, sem fins lucrativos, com sede em Brasília, criada através da 
Medida Provisória nº 1.715, em 03 de setembro de 98 a mais recente organização 
do Sistema “S”. 

 
1.9 Publicação no DOU do Regimento Interno ou Estatuto da Unidade 

Jurisdicionada de que trata as contas. 
 

1.10 Função de governo predominante: Trabalho e emprego 
 

1.11 Tipo de atividade: Formação profissional, monitoramento e promoção social 
 

1.12 Situação da unidade: em funcionamento 
 
 
2 - OBJETIVOS E METAS INSTITUCIONAIS E PROGRAMÁTICAS 
 

 
2.1.1 - Programa -  0773- Gestão de Políticas de Execução Financeira, 
Contabilidade e Controle. 
 
Objetivo Geral: Realizar o monitoramento visando prover os gestores das cooperativas de 
conhecimentos específicos para a implementação de gestão profissionalizada 
 



 

 

 

 

 

 

 

Objetivos específicos:  
 

- Prestar Assessoria técnica e jurídica às cooperativas registradas; 
- Realizar oficinas de trabalho visando elevar a profissionalização das cooperativas; 
- Participar das assembléias gerais ordinárias e extraordinárias, quando solicitado pela 

cooperativa; 
- Elaborar Pareceres Jurídicos sobre Estatutos Sociais das cooperativas; 
- Oferecer apoio e orientação às cooperativas em processo de organização e registro 

no sistema OCB/SESCOOP/RN; 
- Realizar visitas técnicas às cooperativas, quando solicitado; 
- Organizar contratos com os prestadores de serviços. 
- Prestar assessoria técnica às cooperativas em áreas estratégicas: desenvolvimento 

humano, cooperativismo, jurídica, financeira, contábil, visando uma gestão mais 
profissionalizada. 

 
 
 Beneficiários:  
 Cooperativas legalmente constituídas e registradas e em processo de registro na 

Organização das Cooperativas do RN, dirigentes, técnicos, assessores jurídicos e 
contábeis e associados das cooperativas do RN. 

 
Avaliação do resultado indicando as causas de sucesso ou insucesso 
 
Disfunção Estrutura ou situacional que prejudicou ou inviabilizou o alcance dos 
objetivos e metas colimadas 

 
Nenhum fator prejudicou ou inviabilizou o desenvolvimento do trabalho, é tanto que 
todo o trabalho foi executado e superou a meta estabelecida. Claro que existem 
algumas dificuldades, tais como; insegurança por parte dos dirigentes em “abrir” a 
contabilidade para os técnicos, ainda têm a visão de que a assessoria é fiscalização, 
ficando com receio; outra grande dificuldade é os dirigentes liberarem os técnicos 
no horário de expediente para capacitação, ainda têm a idéia de prejuízo, não vêem 
a capacitação como um investimento para a cooperativa. 
 
Uma dificuldade que temos é mão-de-obra escassa e bem qualificada para atuar 
nesta área. São poucos os profissionais no mercado do RN que conhecem o 
cooperativismo e atuem na área contábil e financeira. Precisamos também ampliar o 
quadro de pessoal do SESCOOP/RN com profissionais que foquem as ações por 
área. 
 

Medidas implementadas  e ou a implementar para tratar as causas de 
insucesso. 
 

Que é sempre sanado através das reuniões que o SESCOOP/RN realiza com os 
dirigentes para dirimir quaisquer dúvidas. Assim para tentar reduzir o “prejuízo”, 
encontramos várias maneiras de resolver a questão: executando os cursos aos 
sábados; dividindo as equipes por turma; e finalmente, tirando uma hora de 
trabalho e outra do empregado, com os treinamentos sendo realizados ao final da 
tarde.  Vamos continuar buscamos alternativas para melhorar ainda mais o quadro 
atual e continuar acreditando no potencial humano. 

 
• Responsáveis pela implementação das medidas: GERPLAN 
 

 
Indicadores ou parâmetros utilizados para avaliação. 
 

Eficiência - Investimento médio por evento realizado em monitoramento 
Cálculo do valor médio investido em monitoramento por evento 
Eficácia -  



 

 

 

 

 

 

 

 
Metas físicas e financeiras previstas na Lei Orçamentária e registradas  no 

 SIGPLAN 
 
• Ação - 9879 – Monitoramento, supervisão, auditoria e controle de 

cooperativas. 
 
• Monitoramento 

 
 
  O Plano de Ação do SESCOOP/RN elaborado para 2007 identifica-se com 

Planejamento Estratégico Institucional realizado no período de 03 de dezembro de 
2003 a 27 de janeiro de 2004, o qual foi adotado para a gestão 2003 a 2007. Dessa 
forma, todas as ações realizadas em 2007 foram planejadas considerando as 
prioridades identificadas no citado planejamento, apresentadas e aprovadas pelo 
Conselho de Administração do SESCOOP/RN e executadas no decorrer de 2007. 
Assim como as demais, a área de Monitoramento foi estruturada em outubro de 
2006 com duas ações, o SAC, abaixo discriminado e o Programa FUNDECOOP, um 
projeto realizado através de projetos em parceria com SESCOOP Nacional que após 
análise do Nacional passou para a área de capacitação. Portanto, concluímos 2007, 
apenas com uma ação, conforme detalhamento abaixo: 

 
• Sistema de Acompanhamento de Cooperativas - SAC – Desenvolvido através 

do atendimento diário a cooperativa de todo o estado do Rio Grande do Norte, 
conforme objetivos gerais e específicos citados acima. 

 
• N° de Participantes Previsto: 2.140 
• N° de Participantes Realizado: 2.448 
 
Período de Realização: Janeiro a Dezembro 

 
 
Fórmula - Investimento total  SAC                =   R$ 27.960,00 = R$ 11,42 
             Total de participantes no SAC                        2448 

 
Metas Físicas e Financeiras previstas e realizadas 

 

Acompanhamento 
Do SAC 

Beneficiários 
 

Ações Financeiro 

PrevistoEfetivo % 
 

Previsto 
 

Efetivo 
 

% Previsto Efetivo % 
2140 2448 114,39% 107 122 114,01 R$ 32.940,00R$ 27.960,0084.88%

 
 

  O Sistema de Acompanhamento de Cooperativa – SAC é uma necessidade do 
próprio Sistema, pois as questões técnicas e jurídicas que perpassam o cooperativismo 
são trabalhadas junto às cooperativas cotidianamente na OCB/SESCOOP/RN. Outro 
aspecto importante são as orientações aos grupos interessados em constituir novas 
cooperativas, onde o apoio técnico-jurídico aliado à capacitação fortalece cada vez mais 
a constituição de cooperativas com maior grau de consciência por parte dos associados. 
 
Indicador ou Parâmetro utilizado para avaliar o desempenho da gestão sob 
exame 

 
 Descrição tipo de indicador:  eficiência 
 
 Fórmula de cálculo e método de medição 
 

Indicadores referentes à ação: Eficiência 



 

 

 

 

 

 

 

 
 Previsto:   R$ 32.940,00 = R$ 307,85    
                                               107 
 
 Realizado:  R$ 27.960    = R$  229,18 
                      122 
 
 EFICÁCIA 
 
        R$ 27.9600  = R$  0,84% 
          R$ 32.940 
 

Responsável pelo cálculo/medição: Gerência de Planejamento Pedagógico - GERPLAN 
  
  
 Avaliação do resultado, indicando as causas de sucesso ou insucesso. 
 

Como afirmado anteriormente, nada atrapalhou essa ação, pelo contrário, as 
atividades que compõe esta ação especificamente são: assessoria técnica, 
cooperativista, jurídica, contábil, financeira às cooperativas. No entanto, a atividade de  
maior materialidade e relevância é integrar o Monitoramento à Capacitação no âmbito 
das cooperativas com a realização de oficinas pedagógicas onde são focadas as 
deficiências de cada setor, especialmente, na área de desenvolvimento humano, onde 
são trabalhadas as relações inter-pessoais no contexto da atividade de trabalho do 
associado ou técnico, buscando elevar a auto- estima e o comprometimento dos 
mesmos com as cooperativas em que se inserem. Em 2007, foram realizadas oficinas 
de “Sensibilidade e Início da Elaboração do Plano de Ação”, objetivando envolver os 
associados no planejamento estratégico das cooperativas; “Cooperativismo e Relações 
Interpessoais”; “Gestão de Pessoas“, “Gestão Financeira e Contábil”, entre outras, 
conforme registro fotográfico e listas de presença, anexo a este relatório. Este trabalho 
é de muita relevância para as cooperativas, considerando a falta de cultura 
cooperativista, a visão imediatista e consumista de nossa sociedade, aliada às 
necessidades imediatas das pessoas que buscam o cooperativismo como alternativa ao 
desemprego. Dessa forma, chegam ao cooperativismo visando retorno imediato para 
suprir necessidades imediatas e, não buscam conhecer, estudar e se orientarem pelos 
princípios. Consciente da realidade e considerando ainda o pouco conhecimento que os 
dirigentes têm da gestão cooperativista, o SESCOOP/RN criou Programa “Capacitação e 
Assessoria Integradas”, onde os técnicos do SESCOOP/RN visitam periodicamente as 
cooperativas com o objetivo de realizar reuniões de trabalho e oficinas pedagógicas, 
com dirigentes, técnicos e associados, visando dirimir dificuldades que os setores 
apresentam no dia-a-dia das cooperativas. Desta forma, o trabalho vem contribuindo 
para o processo de autogestão das cooperativas no Estado, com dirigentes mais 
capacitados, cooperativas mais organizadas e associados mais conscientes de seu papel 
no âmbito das cooperativas. 

 
 2.1.2 - Programa - 0101 – Qualificação Profissional do Trabalhador 
 
 Objetivo Geral: Capacitação para a melhoria da gestão e desenvolvimento do capital 
 humano das cooperativas 
  
 Objetivos específicos 

 
- Realizar cursos de informática possibilitando a inclusão digital; 
- Aprimorar os conhecimentos em informática básica com o curso Básico II; 
- Melhorar o atendimento ao público usuário das cooperativas de Natal, através da 

capacitação de  Recepcionista e Secretarias de cooperativas;; 
- Elevar o nível de conhecimento na área de atendimento turístico, especialmente dos 

taxistas associados de cooperativas, com o curso de Inglês e Espanhol, 
considerando que Natal é uma cidade com amplo potencial turístico; 



 

 

 

 

 

 

 

- Qualificar mulheres e jovens cooperativistas e da comunidade na área de Secretaria 
informatizada, auxiliar administrativo, excelência no atendimento, visando elevar o 
grau de profissionalismo das secretárias e conseqüentemente das cooperativas; 

- Capacitar técnicos das cooperativas de eletrificação visando à profissionalização e 
atualização quanto às normas da Agencia Nacional de Energia Elétrica; 

- Elevar a auto estima e melhorar o relacionamento institucional entre técnicos e 
associados das cooperativas. 

 
Beneficiários: 
Técnicos, secretárias, taxistas e motoqueiros associados de cooperativas de transporte; 
recepcionistas, associados e dirigentes do sistema cooperativista, homens, mulheres, 
filhos de associados de cooperativas e jovens da comunidade local onde se encontra a 
sede da OCB/SESCOOP/RN, considerando o 7º Princípio do Cooperativismo que é o  “ 
Interesse pela Comunidade”. 

 
N° de Participantes Previsto: 520  
Nº de participantes Realizado: 564 

 
 Avaliação do resultado indicando as causas de sucesso ou insucesso 

 
 Nenhum fator inviabilizou a área de Capacitação. Tivemos algumas dificuldades apenas 
 com o Projeto Celeiro, desenvolvido em parceira com a UNIMED Natal e duas escolas 
 públicas, uma estadual e outra municipal. O maior desafio desse projeto foi a grande 
 evasão de alunos, 45% não receberam certificados.  
 

 Disfunção Estruturou situacional que prejudicou ou inviabilizou o alcance dos 
 objetivos e metas colimadas 

 
 Especificamente neste projeto, avaliamos que essas dificuldades foram decorrentes de 
 vários fatores: físicos e estruturais. Os físicos, de solução a curto prazo, foram sanados 
a  tempo de concluirmos o trabalho: computadores sem manutenção, mudança de horário 
 do uso do laboratório por parte das escolas,  sem respeitar o planejamento dos 
 professores;  substituição de professores por parte da direção da escola, alunos 
 desmotivados, falta de controle da família sobre seus filhos, entre outros. O estrutural e 
 principal deles é o descaso com o ensino público decorrente, por parte da maioria dos 
 profissionais que estão nestas escolas.  
 Não houve a devida supervisão e acompanhamento por parte das escolas, que ficaram 
 responsáveis pelo suporte aos professores e acompanhamento dos alunos, que por sua 
 vez, apesar da grande necessidade de capacitação para inserção ao mercado de 
 trabalho, não  souberam valorizar nem aproveitar a oportunidade. Cumprimos a carga 
 horária  proposta mas sabemos que ficou a desejar diante desses fatores. 
 

 Medidas implementadas e ou a implementar para tratar as causas de insucesso 
 
 Durante o trabalho, o SESCOOP/RN fez reuniões com as escolas, com a UNIMED, com 
os  professores tentando sanar algumas dificuldades, colocou seu laboratório à disposição. 
 Assim, conseguimos concluir com 55% dos alunos, os quais realmente estavam 
 interessados. Com todas as dificuldades, houve um bom aproveitamento por parte da 
 maioria dos alunos que concluíram. Para o SESCOOP/RN esse é considerado um  baixo 
o  percentual, tendo em vista que nossa média de aproveitamento é de 80% a 
 90%,dificilmente um aluno faz curso no SESCOOP/RN e desiste a não ser que consiga 
 um  emprego, como o caso de muitos que iniciam um curso e saem para trabalhar, o 
 que é  perfeitamente justificável. Contudo, essa parceria nos mostrou, na prática, a má 
 qualidade do ensino público brasileiro. Questão séria que afeta o desenvolvimento do 
 país onde os órgãos competentes deveriam buscar mecanismos para atuar mais, 
 fiscalizar e cobrar com mais rigor o resultado na educação pública, à qual reflete 
 diretamente no mercado de trabalho, especialmente no Cooperativismo, considerado 
 como alternativa ao desemprego. Daí a grande importância do trabalho desenvolvido 



 

 

 

 

 

 

 

 pelas Unidades Estaduais do SESCOOP, em todo o Brasil, buscando capacitar e formar 
 pessoas para atuar em um mercado em expansão que é Cooperativismo brasileiro. 
 

Metas físicas e financeiras previstas na Lei Orçamentária e registradas no 
SIGPLAN 
 

• AÇÃO - 8952 – Qualificação Profissional na Área de Cooperativismo 
 
• Área de Formação Profissional 

 
A área de Capacitação/Formação Profissional, em 2007, está estruturada de 

acordo com o Planejamento Estratégico do Sistema OCB/SESCOOP/RN, respeitando a 
Diretriz Nacional de Educação Cooperativa. Estruturada em linhas de ação, a área de 
Formação Profissional do SESCOOP/RN/2007 está organizada da seguinte forma: 
Cursos de Qualificação Profissional, voltados para técnicos, associados e familiares de 
cooperativas, com cursos específicos para a melhoria do atendimento às cooperativas; 
Seminários e Palestras Temáticas e cursos ações na linha de Desenvolvimento 
Cooperativista, voltados à revisão crítica do cooperativismo e Programa de Capacitação 
Técnico Profissional - DENACOOP, em parceria com o Ministério da Agricultura, cuja 
única ação foi fruto de reformulação de uma meta e aproveitamento de saldo 
remanescente do projeto executado em 2006. Em seguida serão detalhadas todas as 
linhas de ação, conforme execução em 2007, de acordo com as linhas de ação abaixo 
detalhadas: 

  
Cursos de Qualificação Profissional: 

 
Objetivo Geral: 

Promover a qualificação profissional em áreas específicas, segundo as 
necessidades dos ramos do cooperativismo local, com os seguintes cursos: Informática 
Básica I e Básica II, Recepcionista; Secretariado; Inglês Básico; Espanhol Básico, 
Gestão Contábil e financeira; Segurança em instalações e serviços de eletricidade, 
Como fortalecer a capacidade de se relacionar com as pessoas, Sensibilização e 
relações interpessoais, excelência no atendimento ao cliente; capacitando secretárias 
para cooperativas; Auxiliar Administrativo; Curso de linhas de sub-transmissão e redes 
de distribuição.  Em função das demandas, essa meta foi alterada na previsão de 
beneficiários, passando de 500 para 520 e ainda superando em 8.46% em termos de 
beneficiários e 8%, em ações. 

 
Período de Realização: Janeiro a Dezembro  

 
Indicador Utilizado: Eficiência 

 
Fórmula - Investimento total nos Cursos de Qualificação cooperativista    =   
     Total de participantes nos cursos de Qualificação cooperativista 
 
 R$ 17.702,02  =  R$ 31,38 

                    564 
     

Metas Físicas e Financeiras: 
 

Cursos de  
Qualificação  

Cooperativista 

Beneficiários Ações Financeiro 
Previsto Efetivo % Previsto Efetivo % Previsto Efetivo % 

520 564 108,46 25 27 108% R$ 25.524,00 R$ 17.702,02 69,35 
 

Os dados acima mostram que essa meta teve um  bom desempenho, em função 
das importantes parcerias com as cooperativas, com SEMTAS – Secretaria Municipal de 
Trabalho e ação social, o SESCOOP/RN efetivou apenas 69,35% dos orçamento 
previsto, o que baixou o custo por beneficiário de R$ 49,08 para  R$ 31,38. 

 



 

 

 

 

 

 

 

Ressaltamos que tal resultado ocorre em função das parcerias firmadas em 2007 
com a Prefeitura de Natal, através da Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social - 
SEMTAS, onde o SESCOOP/RN cede as instalações e a SEMTAS entra com as despesas 
com os instrutores e parte do material didático. Dessa forma, ocorre um resultado 
positivo tanto no aspecto econômico como em participação dos educandos nos cursos 
de Qualificação Cooperativista promovido pelo SESCOOP/RN.  

 
Seminários e Palestras Temáticas 

 
Objetivo Geral: 

Realizar eventos de curta duração visando elevar o nível de conhecimento e 
contribuir com a melhoria da qualidade de vida dos participantes através de discussão e 
análise dos seguintes temas: Cooperativismo com focos distintos: princípios e valores, 
como alternativa de trabalho e renda e planejamento institucional, trabalhando os 
Planos Plurianuais das cooperativas. Contribuindo com o meio ambiente, capacitando 
através de palestras sobre reciclagem de restos de materiais e coleta seletiva; e 
visando levar o nível de atendimento com excelência no atendimento. 
Objetivos Específicos: 

 
- Realizar capacitação cooperativista visando difundir a teoria e prática da 

cooperação; 
- Promover palestras temáticas com focos diversificados visando elevar o 

conhecimento e a qualidade de vida dos participantes; 
- Contribuir para a melhoria do meio ambiente. 
- Difundir a prática do planejamento participativo nas cooperativas. 
 
Beneficiários: Homens e mulheres cooperativistas, dirigentes, lideranças, associados, 
técnicos, mulheres e jovens dos familiares das cooperativas do RN. 

 
N° de Participantes Previstos: 300  
Nº de participantes Realizados: 356 
 
Período de Realização: Janeiro a Dezembro 

 
Indicador Utilizado: Eficiência. 

 
Fórmula - Investimento total  em Seminários e Palestras    =  R$ 133,00 =  R$ 0,37 
       Total de participantes em Seminários e Palestras            356 

 
Metas Físicas e Financeiras: 
 

Seminários e 
Palestras  
Temáticas 

Beneficiários Ações Financeiro 
Previst

o Efetivo % Previsto Efetivo % Previsto Efetivo % 

300 356 
118,6

7 
10 12 120 

R$ 1.412,00 R$ 133,00    9,42 
 

 
Indicador Utilizado: Eficiência. 

 
Considerando que os meses de janeiro e fevereiro não são apropriados para 

eventos capacitação, especialmente no Nordeste, onde as pessoas têm como cultura 
veranear, aproveitamos o período para a prestação de contas, organizarmos a 
reformulação e planejamento das atividades para os demais meses do ano. Assim, 
sempre planejávamos realizar uma palestra por mês, mas em função dessa realidade, 
concluímos que dez ações seria o ideal. No entanto, especialmente em 2007, 
superamos a meta em 20%, superamos todas as expectativas, tanto de público e como 
de meta. E o mais importante, sem custo para o SESCOOP/RN em função das parcerias 
com as cooperativas, o poder público e instituições privadas. 



 

 

 

 

 

 

 

 
Curso de Desenvolvimento Cooperativista 

 
Objetivo Geral:  

Promover o desenvolvimento cooperativista visando elevar o potencial humano 
das pessoas que participam direta e indiretamente do Sistema Cooperativista local.  

 
Objetivos Específicos: 

 
- Difundir a teoria e prática do cooperativismo; 
- Capacitar gestores e demais associados para a prática do cooperativismo; 
- Contribuir na qualificação de trabalhadores e trabalhadores rurais, associados às 

cooperativas agropecuárias, no intuito de promover o Desenvolvimento Local 
sustentável; 

- Fortalecer as práticas e as formas de organizações sociais existentes nas 
comunidades; 

- Aprofundar a temática do orçamento, cooperativismo, organização do quadro social,  
planejamento e gestão interna de cooperativas, desenvolvimento local sustentável, 
projetos especialmente de cooperativas; 

- Fortalecer as comunidades através da organização das pessoas que fazem parte de 
cooperativas; 

- Fortalecer a identidade cooperativa dos associados às mesmas. 
 

 Beneficiários:  
 Associados, representantes de ramos, dirigentes e técnicos das cooperativas do 

município de Natal e demais municípios do RN. 
 

N° de Participantes Previstos: 520 
Nº de participantes realizados: 664 
Período de Realização: Janeiro a Dezembro 

 
Indicador Utilizado: Eficiência 

 
Fórmula - Investimento total em Desenv. Cooperativista    =  R$ 2.412,00  = R$ 3,63 

         Total de participantes em Desenvolvimento Cooperativista              664 
Físicas e Financeiras: 

 

Curso 
Desenvolvimento  

Do Cooperativismo

Beneficiários Ações Financeiro 
PrevistoEfetivo % Previsto Efetivo % Previsto Efetivo % 

520 664 127,69 26 25 96,15R$ 5.440,00R$ 2.412,0044,34%
 

 
Os cálculos acima mostram que essa meta está bem desenvolvida. O fato de não 

haver nenhum tipo de despesas com essa meta, ocorre por dois fatores: as parcerias 
com as cooperativas e segundo o trabalho desenvolvido por estagiário na área de 
desenvolvimento humano nas cooperativas. Portanto, a inclusão das cooperativas no 
Programa de Capacitação e Assessoria, onde a proposta é que sejam trabalhadas “in 
loco” eleva a meta estabelecida e traz mais atendimento e benefícios para as 
cooperativas, o que explicar a superação em mais de cem por cento. 
 
 
CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL -  FAT 
 

A Capacitação Profissional FAT é um Convênio firmado anualmente com o 
Ministério do Trabalho e Emprego realizado através da Secretaria de Trabalho Habitação 
e Assistência Social – SETHAS, do Sistema Nacional de Empregos – SINE/RN, com 
recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT. Em 2006, o projeto do 
SESCOOP/RN, aprovado pelo SINE contemplou quatro cursos, três de Informática e um 
de Secretariado Informatizado, todos realizados no período de outubro a dezembro. 



 

 

 

 

 

 

 

Iniciamos a capacitação em 09/12/2006, encerrando em 14/12/06. No entanto, devido 
a pendências com o novo CNPJ do SESCOOP/RN, os recursos provenientes deste Projeto 
não foram depositados na conta corrente em 2006. Portanto, consta no Plano de 
Trabalho do SESCOOP/RN/2007 o valor total do Projeto R$ 42.000,00 (quarenta e dois 
mil reais) e suas respectivas metas. Ressaltamos que o valor pago, abaixo 
discriminado, se refere a pendência do exercício anterior, sanadas em 2007, com a 
organização e entrega do Relatório de Prestação de Contas ao SINE/RN.  

 
N° Previstos: 1 
 
Nº Realizado: 1 
 
Período de Realização: Janeiro 

 
Indicador Utilizado: Eficiência 

 
Fórmula - Investimento total em Cap, FAT    =  R$  11.051,04  = R$ 11.051,04 

Total de participantes em Cap. FAT                     1 
 
Físicas e Financeiras: 

 

Capacitação 
FAT                          

Relatório Ações Financeiro 
Previsto Efetivo % Previsto Efetivo % Previsto Efetivo % 

1 1 100 1 1 100% R$ 11.054,00 R$ 11.051,4099,98 
 
 

 
Programa de Capacitação Técnico Profissional - DENACOOP - Programa de 
Fortalecimento d Identidade Cooperativista no Estado do Rio Grande do Norte. 
Convênio CV/CR/TP 420013200500085 /SARC/MAPA/SESCOOP/RN 

 
Solicitamos ao DENACOOP, em 2006, um Termo Aditivo com objetivo de utilizar 

o saldo de recursos das 05 (cinco) metas executadas durante 2006 e reformular a meta 
06 que não foi realizada, chegando a um total de R$ 33.100,00 (trinta e três mil reais). 
Aprovado o Termo Aditivo, conforme Ofício nº19, de 13/02/2007, incluímos o referido 
valor no Plano de Trabalho 2007. Portanto, o Plano de Trabalho do SESCOOP/RN para o 
ano de 2007, consta o valor de R$ 33.100,00 referente a Meta 06 - IV Congresso 
Cooperativista Potiguar, que será realizado no período de 02 a 04 de abril do corrente 
ano, conforme Termo Aditivo ao Convênio 420013200500085. 

 
Objetivo Geral: 

Realizar ações que visem fortalecer a identidade cooperativa, bem como as 
relações de gênero, a intercooperação, a troca de experiências e de capacitar o público 
alvo. 

 
Objetivos Específicos 
- Promover a capacitação da gestão dos dirigentes e profissionais que atuam Ramo de 

Trabalho, possibilitando a atualização de questões jurídicas e tributárias. 
Capacitando o segmento para a gestão cooperativista tendo como foco à autogestão 
deste segmento. 

- Fortalecer as relações de gênero no cooperativismo, através de dois eventos, um a 
nível local - I Encontro de Mulheres Cooperativistas do Rio Grande do Norte e 
Possibilitar a participação de 5 (cinco) mulheres no V Encontro Nacional de Mulheres 
Cooperativistas Mineiras visando troca de experiências, a integração social e o 
fortalecimento da identidade cooperativa e a troca de experiências; 

- Possibilitar um momento de reflexão através do I Fórum de Gestores do RN 
considerado como um espaço de análise e reflexão coletiva da diversidade que 
permeia a gestão da cooperativa enquanto empreendimento social. 



 

 

 

 

 

 

 

- Fortalecer a intercooperação e sustentabilidade das cooperativas através da 
realização do IV Congresso Cooperativista Potiguar - IV 

 
Beneficiários: Dirigentes, associados, lideranças, funcionários de cooperativas, técnicos 
de cooperativas de pequeno e médio porte dos ais diversos ramos. 

 
N° de Participantes Previstos: 100 
Nº de Participantes Realizados: 110 
Fórmula - Investimento total em Cap. DENACOOP =         R$ 32.046,72  R$ 291,33 
             Total de participantes em Cap. DENACOOP              110 

 
Indicador Utilizado: Eficiência 
 
Físicas e Financeiras: 

 
Programa Capacitação 

 Técnico  
Profissional 
DENACOOP 

Beneficiários Ações Financeiro 
Previst

o Efetivo % 
Previst

o 
Efetiv

o % Previsto Efetivo % 
100 110 110 1 1 100 R$ 33.100,00 R$ 32.046,72 96,82% 

 
Projeto DENACOOP - Programa de Capacitação Técnico Profissional - DENACOOP 

- Programa de Fortalecimento da Identidade Cooperativista no Estado do Rio Grande do 
Norte, através do Convênio CV/CR/TP 420013200500085/SARC/MAPA/SESCOOP-RN, 
cujas ações foram desenvolvidas a partir de abril de 2006, ficando apenas uma ação 
para 2007, com a execução do IV CONCOOP encerramos o referido Convênio. A última 
ação foi realizada em abril de 2007, com sucesso absoluto de público e execução, com 
10% a mais de beneficiários previstos, o que baixou o custo unitário para R$ 291,33 
por pessoa, possibilitando uma economicidade de R$ 39.67 também por pessoa. Todas 
as metas deste Convênio estão registradas em Relatório próprio, à disposição dos 
órgãos de fiscalização e das cooperativas para consulta. 

   
 2.1.3 - Programa -  0108 – MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DO 
 TRABALHADOR 

 
Objetivo Geral:  
 
Contribuir na melhoria da qualidade de vida dos beneficiários e familiares das pessoas 

 vinculadas diretamente e indiretamente ao sistema cooperativista do Estado do Rio 
 grande do Norte.  

 
 Objetivos Específicos: 
 
- Viabilizar o acesso dos beneficiários em pousadas do SESC/RN; 
- Possibilitar a participação e o acesso do público alvo a bens e serviços de lazer, 

cultura, saúde, esporte e educação; 
- Promover a integração social entre associados, técnicos, familiares e dirigentes das 

cooperativas bem como a melhoria da qualidade de vida dos mesmos. 
- Possibilitar a intercooperação a nível local, estadual e nacional. 
- Realizar promover palestras temáticas; 
- Promover integração social; 
- Realizar e participar de eventos promocionais, tais como feira do peixe, solenidade 

de certificação de alunos, etc. 
- Jogos Intercooperativos; 
- Encontros com os ramos do cooperativismo local, estadual e nacional; 
- Reuniões com representantes do Cooperativismo; 
- Visitas de Intercooperação. 

 
 Beneficiários:  



 

 

 

 

 

 

 

 Técnicos, empregados, colaboradores, associados, dirigentes e familiares das 
 cooperativas do RN. 

 
N° de Participantes Previsto: 1100 
N° de Participantes Realizado: 1106 
 
Período de Realização: Janeiro a Dezembro 
 
Avaliação do resultado indicando as causas de sucesso ou insucesso 
 
Nesta área, um dos trabalhos de maior relevância foi o I Concurso Nacional de 

 Redação do Programa COOPERJOVEM, promovido pelo SESCOOP Nacional em parceria 
 com as Unidades Estaduais que por sua vez contou com as cooperativas educacionais. 
 Em todo o Brasil foram mais de 15 mil redações analisadas, destas foram selecionadas 
 74 para a fase final, sendo três escolhidas, por categoria, para a premiação. No Rio 
 grande do Norte, dois alunos foram classificados entre os dez melhores do Brasil, nas 
 duas categorias. Um trabalho de suma importância, cujo objetivo é incentivar e 
 desenvolver o gosto pela leitura, cuja iniciativa do Nacional, foi respaldada pelas 
 unidades estaduais que já haviam realizado a mesma ação. O SESCOOP/RN já tinha 
 realizado por duas vezes o mesmo concurso a nível estadual. 

O maior problema dessa área é a falta de uma infra-estutura adequada para realizar 
 atividades esportivas, de lazer e culturais. E também a necessidade de um profissional 
 que se dedique apenas a essa área para que possam ser realizadas outras ações e 
 ampliadas as já existentes. 

 
Medidas implementadas para sanar e/ou a implementar para sanar as causas 
de insucesso 
 
Em função dessa necessidade, ainda encontra-se em vigor o Convênio 

 SESCOOP/RN/SESC/RN com a finalidade de possibilitar o acesso à área de lazer do 
SESC  continua sendo utilizada pelos associados e seus familiares por também ser o período 
de  férias das crianças e jovens. Foi constituída uma Comissão para análise e viabilidade 
 para a compra de um espaço para sanar tal demanda, o que vai levar um tempo mais 
 prolongado considerando a necessidade de respeitar o processo e os procedimentos 
para  aquisição de bens para o SESCOOP. 

 
• Responsáveis pela implementação das medidas para tratar as causa de 

insucesso: Conselho de Administração  
 

Indicadores ou parâmetros Utilizados para  avaliação  
 
 Eficiência 
 
 Eficácia 

 
 

 Metas físicas e financeiras previstas na Lei Orçamentária e registradas no 
 SIGPLAN 
 
 

• AÇÃO - 0108 – ATIVIDADES DESPORTIVAS E SÓCIO-CULTURAIS 
 

• Área de Promoção Social 
 
Para cumprir os objetivos a que se propõe, em 2007, a área de Promoção Social 

do SESCOOP/RN foi estruturada em duas ações, detalhadas a seguir: 
 
 Integração Social: 

 



 

 

 

 

 

 

 

 Essa linha de atuação é de fundamental importância para os beneficiários do 
 Sistema Cooperativista, assim sendo, como não dispomos ainda de uma estrutura física 
 que viabilize a prática esportiva, saúde, cultura e lazer, o SESCOOP/RN firmou 
 importante parceria com o SESC/RN a fim de cumprir seus objetivos. 

 
Indicador Utilizado: Eficiência 
 
Fórmula - Investimento total na Integração Social   =   R$ 1.960,70  =  R$ 1,77 

                    Total de participantes na Integração Social          1106 
 

Físicas e Financeiras: 

Integração  
Social/Cultural 

Beneficiários Ações Financeiro 
PrevistoEfetivo % PrevistoEfetivo % Previsto Efetivo % 

1100 1106 100,55 13 13 100%R$ 2.200,00R$ 1.960,0089,12 
 
 

Durante seis anos a parceria firmada entre o SESCOOP/RN e o Serviço Social do 
Comércio - SESC/RN, tem possibilitado o acesso a uma grande diversidade de 
associados das cooperativas às instalações de esporte, cultura e lazer propiciados pelo 
SESC/RN. 

  
Feiras e Encontros do Cooperativismo:  

 
Objetivo Geral:  

Realizar e viabilizar ações visando fortalecer o sistema cooperativista tanto a 
nível local, estadual, nacional.  

 
Objetivos Específicos: 
 
- Viabilizar participação de dirigentes do sistema cooperativista em eventos locais, 

estaduais e nacionais, visando novos negócios; 
- Possibilitar a participação em feiras e eventos do cooperativismo visando a difusão 

dos produtos e serviços do cooperativismo estadual. 
- Realizar oficinas de planejamento para organização dos seminários por ramos do 

cooperativismo do RN; 
- Desenvolver atividades do COOPERJOVEM 
- Discutir com os ramos suas necessidades, ou seja, que projetos necessitam para 

melhor qualificação das cooperativas e seus associados; 
- Promover encontros cooperativistas entre os diversos ramos: saúde, transporte, 

trabalho, produção, educação, crédito, habitação, infra-estrutura, agropecuária e 
turismo e lazer.  

 
 Beneficiários:  
 Técnicos do sistema, estudantes e professores, coordenadores, associados, presidentes, 

superintendentes e técnicos do Sistema OCB/SESCOOP das Unidades Estaduais, 
lideranças e dirigentes e familiares das cooperativas do RN. 

 
N° de Participantes Previsto: 800 
N° de Participantes Realizado: 945 

 
Período de Realização: Janeiro a Dezembro 

 
Indicador Utilizado: Eficiência 
 
Fórmula - Investimento total  Feiras e Encontros do Cooperativismo   

        Total de participantes Feiras e Encontros do Cooperativismo 
 
 

=  R$ 32.603,13  = R$ 34,50 



 

 

 

 

 

 

 

945 
 Físicas e Financeiras: 

 

Feiras e Encontros 
do Cooperativismo

Beneficiários Ações Financeiro 
Previsto Efetivo % Previsto Efetivo % Previsto Efetivo % 

800 945 118,13 40 63 157,5 R$ 52.204,00R$ 32.603,1362.45
 

O fator do sucesso na realização dessa meta justifica-se pelas parcerias realizadas entre 
o SESCOOP/RN e as cooperativas, o SESCOOP Nacional, e demais Unidades Estaduais 
envolvidas na realização e execução de algumas metas. 

 
 
2.1.4 - Programa: 0253 - SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DE MASSA 

 
Objetivo: Divulgar as ações institucionais 

 
Objetivos Específicos 

- Prestar assessoria de imprensa ao Conselho de Administração 
- Dar publicidade às ações do SESCOOP/RN 

 
Beneficiários: associados, dirigentes e público em geral. 
 
Área de Divulgação das Ações 

 
Esta área de atuação do SESCOOP/RN, assim com as demais é de fundamental 
importância para as cooperativas, que não contavam com meio de divulgação 
sistemático para divulgar seus produtos e serviços 
 
 
Avaliação do resultado indicando as causas de sucesso ou insucesso 
 
Disfunção estrutural ou situacional que prejudicou ou inviabilizou o alcance 
dos objetivos ou metas 
 
Medidas implementadas ou a implementar para tratar as causas de insucesso 
 

 
Responsáveis pela implementação das medidas: Conselho de Administração 
 
Indicadores ou parâmetros para avaliação 
 

• Indicador Utilizado: Eficiência 
 

Metas físicas e financeiras previstas na Lei Orçamentária e registrada no 
SIGPLAN 
 
1  Ação – Divulgação de Ações Institucionais  

 
• Marketing Cooperativo: 

  
De fundamental importância para o sistema Cooperativista e, em função de antigas 
demandas dos dirigentes de cooperativas, foi firmada, em 2003 e ainda em vigor, 
importante parceria com o Jornal de Hoje, um jornal de grande circulação na cidade de 
Natal e Grande Natal, onde semanalmente circula em postos de gasolina, no âmbito dos 
táxis e nas cooperativas. Meia página deste jornal é dedicada ao Sistema Cooperativista 
estadual, com propósito de divulgar os produtos e serviços bem como de tudo que está 
ocorrendo no âmbito do sistema cooperativista: eventos, convênios, legislação, 
entrevista, etc. 

 



 

 

 

 

 

 

 

N° de Participantes Previsto: 9600 
N° de Participantes Realizados: 9.600 
 
Período de Realização: Janeiro a Dezembro 

 
Indicador Utilizado: Eficiência 

 
Fórmula - Investimento total  em Marketing Cooperativo  =    R$ 28.800 =  R$ 3,00 

              Total de participantes em Marketing Cooperativo              9600 
 

 
 

Marketing 
Cooperativo 

Beneficiários Ações Financeiro 
Previsto Efetivo % Previsto Efetivo % Previsto Efetivo % 
9.600 9.600 100 48 48 100 R$ 36.353,00 R$ 28.800,00 78,22 

 
Os dados acima mostram que nesta ação a metas físicas foi realizada conforme 

previsto. Porém, a previsão financeira ficou abaixo da prevista, foi gasto apenas 
78,22% em função da saída de um dos assessores de imprensa. 

 
 

2.2 – INDICADORES OU PARÂMETROS DE GESTÃO INSTITUCIONAL  (POR 
ÁREA) 

 
 Considerando que nas áreas de atuação Monitoramento, Capacitação, Promoção 
Social e Divulgação das Ações do SESCOOP/RN, no ano de 2007, será analisada 
segundo os três indicadores de Eficiencia, Eficácia e Efetividade que e acordo com 
Instrução Normativa nº 85/2007 e nº 88/2007. do TCU, respaldadas pela 
Portaria CGU nº 1950. de 28/12/2007  significam: 

 
 

• Eficiência é “um resultado é eficiente quando é obtido com a melhor qualidade, 
nos tempos mais curtos possíveis e com otimização de recursos. A eficiência 
estabelece a relação das cargas de trabalho com os recursos empregados, 
avaliando a ocorrência de mais produtos ou serviços pelo mesmo custo” (pág. 
07). 

• Eficácia é “um resultado é eficaz quando a instituição/atividade /programa está 
a atingindo seus objetivos e metas, a partir da comparação entre o volume de 
desempenho real, com o montante de resultado desejado, independentemente 
dos custos aplicados. (pág. 07) 

• Efetividade é “um resultado é efetivo quando os impactos da atuação da 
unidade dão cumprimento às responsabilidades institucionais, às diretrizes e aos 
objetivos estratégicos da Unidade.” (pág.07) 

 
 

Ação - 9879 – Monitoramento, supervisão, auditoria e controle de 
cooperativas. 
 
• Monitoramento 

 
Nome - Investimento médio por evento realizado em monitoramento 
Descritivo – Cálculo do valor médio investido em monitoramento por evento. 
Tipo – Eficiência 
Fórmula: Investimento total em eventos de monitoramento 

Total de eventos em monitoramento 
 
Previsto:  32.940    = R$  307.85 

      107 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

Realizado:  R$ 27.960 = R$ 229.18   
                       122 

 
 Indicadores de Eficácia 

 
Nome - Investimento nos eventos de monitoramento 
Descritivo - Calcula o percentual do investimento total realizado em relação ao previsto 

em eventos de monitoramento. 
Tipo – Eficácia 
 

Fórmula - Investimento total em eventos de monitoramento = R$ 27.960,00  = R$  0,84% 
Investimento total previsto em eventos de monitoramento R$32.940,00 

 
Nome - Eventos realizados em monitoramento 
Descritivo - Calcula o percentual de eventos realizados em relação ao previstos em 

eventos de monitoramento 
 
Tipo – Eficácia 
 
Fórmula - Total de eventos em monitoramento  =      122=   1,14 

Total de eventos previstos em monitoramento 107 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
Nesta área, um dos trabalhos de maior relevância foi o I Concurso Nacional de Redação 
do Programa COOPERJOVEM, promovido pelo SESCOOP Nacional em parceria com as 
Unidades Estaduais que por sua vez contou com as cooperativas educacionais e escola 
públicas. No Rio Grande do Norte, das mais de 15 mil redações, dois alunos foram 
classificados entre os dez melhores do Brasil, nas duas categorias. Um trabalho de 
suma importância, cujo objetivo é incentivar e desenvolver o gosto pela leitura.  
  
• Nome do responsável pela medição: GERPLAN  

 
AÇÃO - 8952 – Qualificação Profissional na Área de Cooperativismo 
 
Área de Formação Profissional 
 

 Indicadores de Eficiência 
 

Nome - Investimento médio por participante em formação profissional 
Descritivo – Calcula o valor médio investido em eventos de formação profissional por 
participante. 
Tipo – Eficiência 
 
Fórmula - Investimento total em eventos de Formação Profissional 
             Total de participantes em eventos de formação profissional 
 
  
 

R$ 24.000,00

R$ 26.000,00

R$ 28.000,00

R$ 30.000,00

R$ 32.000,00

R$ 34.000,00

PREVISTO R$ 32.940,00

REALIZADO R$ 27.960,00



 

 

 

 

 

 

 

  R$ 84.772,34= R$ 48,83 
            1736  

 
 
Nome - Investimento médio por evento realizado em formação profissional 
Descritivo – Calcula o valor médio investido em formação profissional 
Tipo – Eficiência 
 
Fórmula -  Investimento total em eventos de formação profissional 
                    Total de eventos em formação profissional 

 
  R$ 84.772,34   = R$1.246.65 

68     
 

Nome - Investimento médio por hora/aula em formação profissional 
Descritivo – Calcula o valor médio investido em eventos de formação profissional por 
hora/aula. 
 
Tipo - Eficiência 
Fórmula – Investimento total em eventos de formação profissional 
       Total de horas/aula dos eventos de FP 

 
     R$ 84.772,34  R$ 44,20 valor médio por hora em evento de FP 

 1918 horas 
  
 Indicadores de Eficácia 
 

Nome - Média de horas/aula por evento de formação profissional 
Descritivo – Calcula o número médio de horas/aula por evento de formação profissional 
Tipo: Eficácia 
Fórmula – Total de horas/aula dos eventos de FP 
             Total de eventos em formação profissional 
 
     R$ 1.918 horas =  28,20 média de horas aulas em eventos de FP 

  68 eventos 
 
Nome – Média de participantes por evento de formação profissional 
Descritivo – calcula o número médio de participantes por evento de formação 
profissional 
Tipo – Eficácia 
Fórmula  -  Total dos participantes em eventos de FP 

     Total dos eventos em formação profissional 
 

                      1.736  participantes = 26  participantes por evento de FP 
                68 eventos 
 
Nome - Participação dos eventos de formação profissional 
Descritivo – calcula o percentual de participantes atendidos em relação aos previstos 
nos eventos de formação profissional. 
Tipo – Eficácia  
Fórmula -   Total de participantes em eventos de formação profissional 

               Total de participantes previstos em eventos de FP 
 

                         1.736 participantes em eventos  de FP = 1,16% 
                 1.486 participantes previstos 
 

Nome - Investimento nos eventos de formação profissional 
Descritivo – calcula o investimento total realizado em relação ao previsto nos eventos 
de formação profissional. 



 

 

 

 

 

 

 

Tipo – Eficácia 
Fórmula – Investimento total nos eventos de FP  

     Investimento total previsto nos eventos de FP 
 

     R$ 84.772,34 =   0.68 realizado em relação ao previsto 
    R$  123.690,00 
 
Nome: Eventos realizados em formação profissional  
Descritivo – calcula o percentual dos eventos realizados em relação aos previstos. 
Tipo – Eficácia 
 
Fórmula – Total de eventos em formação profissional 

     Total de eventos previstos em formação profissional 
 
  

     68 eventos realizados =  1.16% 
                  65 previstos 

 
 Os dados acima revelam que o trabalho na Área de Capacitação desenvolvido 

pelo  SESCOOP/RN no ano de 2007 houve uma eficiência e eficácia diante das metas 
 colimadas, superando todas as expectativas com 16% a mais de eventos realizados em 
 relação aos previsto; assim como 16% a mais de participantes nos eventos de 
Formação  Profissional com apenas 68% dos recursos previstos. A seguir, tentaremos 
analisar o  indicador de efetividade, segundo as avaliações aplicadas durante os eventos de 
 capacitação. 

 
 Indicadores de Efetividade 
 
  Conforme os dados acima, a capacitação do SESCOOP/RN tem buscado atuar 
com  eficiência  e eficácia buscando proporcionar oportunidade de capacitação profissional 
 para uma melhor inserção das Cooperativas do RN no mercado e, principalmente, na 
 sociedade. É muito difícil medir a curto prazo, o impacto efetivo da capacitação 
 diretamente no empreendimento cooperativista. Sabemos que a educação é um 
processo  que não tem fim, todos os dias estamos aprendendo coisas novas, que podem 
ou não  servir a nossa atividade profissional ou para a melhoria de nossa qualidade de 
vida.  

 Buscando analisar o trabalho desenvolvido pelo SESCOOP/RN bem como 
 aprimorar cada vez mais nossas capacitações, são realizadas ao final de cada evento, 
 especialmente cursos, uma avaliação. Dentre os pontos avaliados se encontram o nível 
 de conhecimento dos participantes anteriores à realização do evento/curso, visando 
 medir o grau de conhecimento sobre o tema a ser desenvolvido; A classificação geral do 
 evento, ou seja,  se o evento realizado foi bom, regular, fraco, ou ótimo  e sua 
 aplicabilidade à atividade profissional. 
  A metodologia aplicada nesta avaliação foi a seguinte: uma amostra de quinze 
 turmas distintas – Auxiliar Administrativo; Informática; Recepcionista; Eletricista, Redes 
 e Linhas; Espanhol Básico; Inglês Básico. Os resultados obtidos de uma amostra de 
14%  do total de participantes no ano de 2007, em média 254 participantes foram: 
 
 Quanto ao nível de conhecimento dos participantes anterior à capacitação: 

• 18,11% afirmaram não ter nenhum conhecimento sobre o tema do evento/curso; 
• 22,83% afirmaram não ter pouco conhecimento sobre o tema do evento/curso; 
• 54,72% afirmaram não ter um bom conhecimento sobre o tema do evento/curso; 
• 1,57% afirmaram que dominavam o tema do evento/curso; 
• 2,75% não responderam à avaliação. 

 
 

 De acordo com os dados acima 40.94% afirmaram ter pouco ou nenhum 
 conhecimento sobre o tema, 54.72% afirmaram não ter bom conhecimento sobre o 
 tema.  Portanto, pode-se afirmar que os participantes demonstram necessidade de 



 

 

 

 

 

 

 

 aprendizagem, de atualização de seus conhecimentos e de se qualificarem para o 
 mercado de trabalho, especialmente para as cooperativas. Neste aspecto, vamos avaliar 
 como os participantes classificam nossos eventos: 
 
 Quanto à classificação dos eventos/cursos: 

• 1,18% classificaram o curso como fraco; 
• 1,96% classificaram o curso como regular; 
• 22,83% classificaram o curso como bom; 
• 72,04%classificaram o curso como ótimo; 
• 1,96% não responderam. 

 
 

  Pelo resultado acima, podemos analisar que os eventos são considerados 
 satisfatórios, pois 94.87% classificaram entre bom e ótimo, menos de 1.96 % não 
 responderam e apenas 3.14% consideraram fraco ou regular. O que não nos preocupa, 
 pois muitos participantes,  muitas vezes, vêm para uma capacitação com necessidades 
 diversas: desinteressado, por que alguém está forçando, muitas vezes o próprio 
 dirigente que não pode vir e encaminha alguém fora do perfil, ele chega com outra 
 expectativa e muitas vezes, desiste antes de terminar o curso.  Desse resultado, o mais 
 importante é que a grande a maioria considerou os cursos de bom a ótimo. E daí, a 
 necessidade de conhecermos a aplicabilidade dos cursos para o público alvo: 

 
 Quanto à aplicabilidade dos eventos/cursos na profissão: 

• 85,03% dos participantes afirmaram que o curso tem aplicação na profissão; 
• 8,66% dos participantes afirmaram que o curso não tem aplicação na profissão; 
• 6,29% não responderam. 

  
 

 Tomar conhecimento que 85,03% dos participantes afirmarem que nossos 
 eventos de formação Profissional têm aplicabilidade nas suas atividades nos deixam 
mais  tranqüilos para realizar o trabalho, pois assim temos a certeza que estamos no caminho 
 certo. Claro que precisamos melhor, nada é tão bom que não possa melhorar nem tão 
 ruim que não possa piorar. É exatamente por isso que em nossas avaliações deixamos 
 sugestões em aberto, para que possam propor novas alternativas, que nos indiquem 
 onde estamos falhando para corrigirmos. E a cada ano, procuramos atuar mais e 
melhor,  o que tem gerado maior confiabilidade da sociedade potiguar no trabalho 
desenvolvido  pelo sistema OCB/SESCOOP do Rio Grande do Norte. 

 
 Nome do Responsável pela medição desses índices: Gerência de Planejamento 
 Pedagógico. 

 
 
AÇÃO - 0108 – ATIVIDADES DESPORTIVAS E SÓCIO-CULTURAIS 

 
 

Área de Promoção Social 
 

 Indicadores de Eficiência 
 

Nome - Investimento médio por participante em promoção social 
Descritivo - Calcula o valor médio investido em eventos de promoção social por 
participante. 
Tipo – Eficiência 
 
Fórmula - Investimento total em eventos de promoção social 
            Total de participantes em eventos de promoção social 

 
     R$ 34.563,83 =  R$ 16,85 valor médio por participante 
             2051 



 

 

 

 

 

 

 

 
 
Nome - Investimento médio por evento realizado em promoção social 
Descritivo - Calcula o valor médio investido em promoção social por evento. 
Fórmula - Investimento total em eventos de promoção social 
                    Total de eventos em promoção social 

 
     R$ 34.563,83  =  R$ 454,78 valor médio por evento realizado 
              76 

 
Nome - Investimento médio por evento previsto em promoção social 
Descritivo - Calcula o valor médio previsto em promoção social por evento. 
Fórmula: Investimento Previsto  =   

 Total de eventos Previsto         
 

 Indicadores de Eficácia 
 
Nome - Média de participantes por evento de promoção social 
Descritivo - Calcula o número médio de participantes por evento de promoção social. 
Tipo – Eficácia 
Fórmula - Total de participantes em eventos de promoção social 

   Total de eventos em promoção social 
  

       2051 = 26,98 média de participante por eventos de PS 
       76 

 
Nome - Participação nos eventos de promoção social 
Descritivo - Calcula o percentual de participantes atendidos em relação aos previstos 
nos eventos de promoção social. 
Tipo – Eficácia 
Fórmula - Total de participantes em eventos de promoção social 

Total de participantes previstos em eventos de promoção social 
 

       2051=  1,07%  de participantes nos eventos de PS 
      1900 

 
Nome - Investimento nos eventos de promoção social 
Descritivo - Calcula o percentual do investimento total realizado em relação ao previsto 
em eventos de promoção social. 
Tipo – Eficácia 
Fórmula - Investimento total em eventos de promoção social 

Investimento total previsto em eventos de promoção social 
 

       R$ 34.563,83  = 0.63% 
       R$ 54.404,00  

      
Nome - Eventos realizados em promoção social 
Descritivo - Calcula o percentual de eventos realizados em relação ao previsto em 
eventos de promoção social. 
Tipo – Eficácia 
Fórmula - Total de eventos em promoção social  =                       76=   1,43% 

          Total de eventos previstos em promoção social             53               
 
Os dados acima revelam que o trabalho na Área de Promoção Social desenvolvido pelo 

SESCOOP/RN no ano de 2007 houve uma eficiência e eficácia diante das metas colimadas, 
superando todas as expectativas com 43% a mais de eventos realizados em relação aos 
previsto; assim como 0,7% a mais de participantes nos eventos de Promoção Social Formação 
Profissional com apenas 63% dos recursos previstos 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
Ação – Divulgação de Ações Institucionais  

 
Marketing Cooperativo: 
 

 Indicadores de Eficiência 
 

Nome - Investimento médio por evento realizado em divulgação institucional 
Descritivo - Calcula o valor médio investido em divulgação institucional por evento. 
Tipo – Eficiência 
 
Fórmula: Previsto: R$   36.353,00  Investimento Previsto  =  R$ 3.78 

                 9.600 Total de eventos Previsto  
 
Descritivo - Calcula o percentual do investimento total realizado em relação ao previsto 
em eventos de divulgação institucional. 
Tipo – Eficácia 
Fórmula - Investimento total em eventos de divulgação institucional 

Investimento total previsto em eventos de divulgação institucional 
 

        R$ 28.800,00=  R$ 0,79 
                   R$ 36.353,00  
 
Fórmula: Previsto: R$   36.353,00  Investimento Previsto  =  R$ 3.87 

                 9.600 Total de eventos Previsto  
 

Fórmula -   28.800,00Investimento Previsto  =  R$ 3,00 
                 9.600 Total de eventos Previsto  

 
  Conforme os dados acima, essa ação foi eficaz em função da realização de 100% 
 das metas com apenas 79% do orçamento previsto, ou seja, a mesma quantidade de 
 produtos realizados pelo menor custo. Com o custo inicial reduzido em R$ 3,00. 
 
 

2.3 – AVALIAÇÃO DO RESULTADO ALCANÇADO 
 

 Avaliar o resultado alcançado na área de Formação Profissional é muito 
complexo,  considerando que a educação é uma atividade processual e longa nos resultados. 
Mesmo  assim, podemos analisar a importância do trabalho do SESCOOP/RN no contexto 
social  do estado do Rio Grande do Norte, tendo como base dois fatores: Primeiro, a exclusão 
 social que está inserida a maioria da população do Rio Grande do Norte, especialmente 
 grande parcela dos jovens; e segundo, o potencial do Cooperativismo do Estado.  

 Apesar dos indicadores sociais relativos ao ano de 2007 ressaltarem a melhora 
na  qualidade de vida dos brasileiros, estudos do Instituto Brasileiros de Geografia e 
 Estatísticas – IBGE – revelam um país cujas condições de vida têm melhorado, mas de 
 forma desigual e contraditória.  

 No Rio Grande do Norte tal realidade é um fato, pois os dados da Pesquisa de 
 Orçamento Familiar – POF - revelam o grau de desigualdade entre os 10% mais ricos e 
 os 40% mais pobres, colocando o estado em terceiro lugar na lista dos estados com 
 maior desigualdade social no Brasil, perdendo apenas para Alagoas e Ceará. Diz a 
 pesquisa: 

 
 

“Os potiguares mais ricos gastam 12,2 vezes a mais que a percentagem 
mais pobre do estado... Os potiguares mais pobres recebem por mês R$ 
137,67 e os mais ricos R$ 1.683,65. A pesquisa atribui as causas desses 
índices à má distribuição de renda, o baixo crescimento econômico, 
incremento do mercado informal e principalmente, o perfil educacional 
das famílias” (Tribuna do Norte, pág. 04. 02/09/07) 



 

 

 

 

 

 

 

 
 
Especialistas defendem que: 

 
 

A “má qualidade da educação do Estado é a principal responsável pela 
colocação do Rio Grande do Norte na listagem Nacional, afirmando “não 
adianta ter desenvolvimento econômico e abrir empregos, se a 
população não está qualificada para o trabalho” (Tribuna do Norte, pág. 
04. 02/09/07.) 

 
 
 Esse é o grande desafio das entidades que trabalham com programa de inclusão 
social através da qualificação profissional: preparar pessoas para um mercado que não 
pára de crescer e está cada vez mais exigente, em um contexto de baixo nível 
educacional. Faz-se necessário compreender que o trabalho desenvolvido por estas 
entidades é de extrema importância, mas com a compreensão de que apenas através 
de ações articuladas e integradas a políticas bem definidas entre as três esferas do 
poder governamental é que, a longo prazo, o Brasil terá condições de superar 
estatísticas tão perversas. Segundo estudo desenvolvido pelo Ministério da Educação e 
Cultura – MEC - o baixo desempenho do RN no Índice de Desenvolvimento da Educação 
Básica- IDEB – onde o Estado, dentre os 27, ficou em 24º lugar, com 2.6 pontos para o 
ensino fundamental na média nacional que é de 3.8 para 1ª a 4ª séries; e com 3.5 
pontos para 5ª a 8ª. Com indicadores tão baixos, como garantir a inclusão de jovens a 
um mercado de trabalho que sobram vagas devido à baixa qualificação profissional? Diz 
o presidente da Associação dos Lojistas do RN: 
 
 

Recebemos de 20 a 30 currículos por dia, mas desse total se 
aproveitarmos 2 ou 3 é muito. Estamos precisando de gente para 
trabalhar, mas não tem mão-de-obra qualificada para atender a 
demanda. (Tribuna do Norte, pág. 04. 02/09/07.) 
 
 

 O Cooperativismo também enfrenta essa dificuldade, é considerado um dos 
movimentos econômico-sociais que mais cresce no Brasil, especialmente no Rio Grande 
do Norte, que de acordo com dados da OCB-RN, no primeiro semestre de 2006 
registrou uma demanda de 292 cooperativas, somando 72.667 cooperados e geram 
quase 9.000 empregos diretos e indiretos e atendem mais de 300.000 potiguares com 
seus produtos e serviços. É um Sistema que oferece ampla possibilidade de organizar a 
mão de obra que se encontra à margem do mercado de trabalho, sob constante risco 
social. 
O SESCOOP-RN, órgão de apoio à OCB/RN, vem elevando continuamente sua atuação 
nas áreas de Capacitação, Promoção Social, Monitoramento e Marketing. Desde sua 
constituição, a OCB/SESCOOP/RN com o apoio e participação desses órgãos vem 
realizando ações de capacitação, assessoramento, promoção social beneficiando 
diretamente e indiretamente a população do Estado do Rio Grande do Norte dentre os 
quais os diversos ramos do cooperativismo: Agropecuária, Crédito, Trabalho, Saúde, 
Turismo e Lazer, Produção, Transporte, Habitação, Eletrificação e Educação. No período 
de 2006 a 2007, O SESCOOP/RN realizou 57% a mais de eventos, atendendo, nas três 
áreas mais de quatorze mil pessoas, com um percentual de 6.30% a mais de 
beneficiários que em 2006, conforme gráfico comparativo abaixo: 
 
2.4 - COMPARATIVO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SESCOOP/RN  

 
ENTRE 2006/2007 

 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

QUADRO COMPARATIVO Nº DE EVENTOS 
 

                 2006                    2007 

0

50

100

150

Monitoramento 32 32 107 122

Capacitação 71 83 65 68

Promoção Social 22 36 53 76

Divulgação das Ações 48 48 48 48

Previsto Realizado Previsto Realizado

 
QUADRO COMPARATIVO Nº DE PARTICIPANTES 

        2006                     2007 

0

5000

10000

15000

Monitoramento 560 826 2140 2448

Capacitação 1679 2005 1486 1736

Promoção ocial 1292 1377 1900 1951

Divulgação 7200 9600 9600 9600

Previsto Realizado Previsto Realizado

 
Dessa forma, o Sistema OCB/SESCOOP/RN vem cumprindo sua missão através da 

assessoria técnica, jurídica, capacitação e nas ações de responsabilidade social com a 
comunidade local e cooperativista, capacitando e fortalecendo as cooperativas na geração de   
trabalho, ocupação e renda à sociedade Potiguar. Devemos considerar que para atingir seus 
objetivos e os de seus usuários o Sistema OCB/SESCOOP/RN conta com a participação de 
importantes parcerias, entre elas estão o SESCOOP Nacional, as demais instituições do sistema 
"S" - SESI, SESC, SEBRAE; a Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social – SEMTAS, UFRN, 
FETARN, Departamento Nacional de Cooperativismo - DENACOOP, as cooperativas registradas, 
Ministério da Agricultura e o Ministério do Trabalho, através da Secretaria  de Trabalho, da 
Habitação e Assistência Social – SETHAS, entre outras.  Por este motivo, não ultrapassa o 
percentual na área fim e área meio, conforme gráficos abaixo: 

GRÁFICO DE ATIVIDADES
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3 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS (convênios e outros meios)   
 
 

T
I
P
O 

CÓDIGO 
SIAFI/ 
SIASG 

IDENTIFICAÇÃO 
DO TERMO 
INICIAL OU 
ADITIVO  

OBJETO DA AVENÇA DATA DE 
PUBLICA 
ÇÃO NO  

DOU 

VALOR 
TOTAL 

PACTUADO 

VALOR TOTAL 
RECEBIDO/ 

TRANSFERIDO 
NO EXERCÍCIO 

CONTRA
PARTIDA 

BENEFICIÁ
RIO 

SITUA 
ÇÃO DA 
AVENÇA  

C
o
n
v
ê
n
i
o 

537145 Convênio CV/CR/TP 
420013200500085- 
MAPA/SARC/DENAC
OOP entre o 
Ministério da 
Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento e o 
SESCOOP/RN. 
Processo Nº 
21000.010222/2005
-23. Vigência 
31.01.2006 a 
31.07.2007. 

Realizar ações que 
visam capacitar, 
profissionalizar, 
desenvolver e 
fortalecer a autogestão 
de pequenas e médias 
cooperativas, bem 
como fortalecer as 
relações de gênero no 
cooperativismo local. 

26/12/ 
2005 

R$ 
91.000,00 
(Noventa e 

um mil 
reais) 

Saldo para o 
exercício de 

2007 
R$ 33.100,00 

R$ 
9.102,00 
(Nove mil, 

cento e 
dois reais) 

Dirigentes, 
lideranças, 
associados, 
funcionários 

de 
cooperativas, 
produtores 

rurais, 
professores, 
estudantes e 
colaboradore
s do sistema 
cooperativist

a do RN. 

Concluído 

C
o
n
v
ê
n
i
o 

 Termo de 
Transferência entre 
o SESCOOP Nacional 
e o SESCOOP/RN 
(Processo 
FUNDECOOP Nº 
019/2007) 

Realizar as ações do 
Programa de 
Profissionalização para 
Autogestão no 
Cooperativismo do RN, 
com o objetivo de 
fortalecer a 
Intercooperação e a 
Autogestão nas 
cooperativas do RN. 

19/09/ 
2007 

R$ 
45.660,00 

(Quarenta e 
Cisco Mil 

Seiscentos 
e Sessenta 

Reais) 

 R$ 
4.566,00 
(Quatro 

mil, 
quinhento

s e 
sessenta 

e seis 
reais) 

Dirigentes, 
associados e 
técnicos das 
cooperativas 
registradas 
no Sistema 
OCB/SESCO

OP-RN. 

Concluído 



 

 

 

 

 

 

 

 

4 – RECOMENDAÇÕES DOS ORGÃOS DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO 
 
RELATÓRIO Nº 176074 
CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO DO ESTADO DO RN 
EXERCÍCIO: 2005 
PROCESSO: 00219000060/2006-71 
 

 
Recomendação:  

• Recomendamos à Entidade adotar, no que couber, as orientações contidas na Lei n° 
4.320/64, normativos internos e os princípios orçamentários geralmente aceitos, para 
uma elaboração de proposta orçamentária mais próxima de suas realizações, no que diz 
respeito à estimação da receita. Se, durante a gestão, ocorrer realização de receita não 
prevista inicialmente ou cujo valor tenha sido subestimado, recomenda-se que, na 
reprogramação, o SESCOOP/RN realize suas receitas normalmente. A coluna referente 
aos valores estimados não devera ser ajustada, ainda que a coluna da receita realizada 
fique com um valor bem maior ou menor que os valores previstos. Neste caso, caberá 
ao SESCOOP/RN, no exercício seguinte, elaborar uma proposta orçamentária com base 
nas gestões passadas, entre outras técnicas e critérios a serem utilizados.orientações 
contidas na Lei nº 4.320/64, normativos internos. 

Posicionamento do Gestor:  
• De acordo. 

Providências a serem Implementadas: 
• O SESCOOP-RN é fiscalizado e orientado pelo SESCOOP Nacional, o qual determina 

durante o ano informa através de oficio sobre a forma e valores a serem reformulados 
baseados nos instrumentos normativos Decretos 715/1992 e Decreto 3334/2000. 

 
Recomendação:  

• Recomendamos ao SESCOOP/RN que adote, no que couber, as mesmas orientações 
sugeridas para a estimação da receita. Na coluna da previsão da despesa é possível 
remanejar ou criar dotações orçamentárias não previstas, sem alterar o valor total 
fixado e aprovado pelo Conselho Administrativo e Conselho Nacional, ainda que a 
coluna da despesa realizado fique com um valor bem maior ou menor do que os valores 
previstos. Neste caso, caberá ao SESCOOP/RN, no exercício seguinte, elaborar uma 
proposta orçamentária com base nas gestões passadas, entre outras técnicas e critérios 
a serem utilizados. 

Posicionamento do Gestor:  
• De acordo. 

Providências a serem Implementadas:   

• Quanto à previsão orçamentária o mais próximo possível da realização, se não 
houvesse nenhuma variável política tais como: a liberação ou não de convênio, 
tínhamos meios técnicos de atingir. Não tem acontecido devido a variável política no 
fechamento dos convênios. Estamos negociando com o SESCOOP Nacional, a liberação 
para inclusão das previsões orçamentárias dos convênios negociados ou em 
negociação, como solução para evitar grandes diferenças entre o previsto e o realizado  

  
Recomendação:  

• Estabeleça e passe a observar procedimentos adequados de seleção pública para 
admissão de pessoal, com critérios previamente estabelecidos de modo a respeitar os 
princípios da publicidade, isonomia,e impessoalidade, requisitos incontornáveis para 
admissão de pessoal pela unidade, conforme jurisprudência do TCU, por meio de 
Decisão nº 272/1997 – Plenária, Ata nº 17/1997; Acórdão 2.842/2003 – Primeira 
Câmara.  

Posicionamento do Gestor:  
• De acordo. 

Providências a serem Implementadas:   
• Informamos que todos os procedimentos de Contratação de Pessoal conforme 

orientações já estão seguindo os procedimentos recomendados. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

5 – DETERMINAÇÕES E RECOMENDAÇÕES DO TCU 
 
ACORDÃO Nº 2902/2007 – TCU – 1ª CÂMARA 
EXERCÍCIO: 2005 
PROCESSO: TC – 012.825/2006-5 
 
Recomendação:    

• Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo do RN que adote processo 
seletivo simplificado na admissão de pessoal, em observância aos princípios 
constitucionais da legalidade, da moralidade, da finalidade, da isonomia, da igualdade e 
da publicidade em consonância com a jurisprudência desta Corte de Contas (Acórdão nº 
890/2004 – 2ª Câmara, Acórdão nº 429/2004 – 2ª Câmara e Acórdão nº 07/2001 – 
Plenária, entre outros); 

Posicionamento do Gestor:    
• De acordo. 

Providências a serem Implementadas:  
• O SESCOOP/RN vem seguindo todos os procedimentos de Contratação de Pessoal 

conforme orientações recomendadas. 
 
DELIGÊNCIA DE ACOMPANHAMENTO 
OFICIO: 2115/2007-TCU/SEC-RN/SA 
PROCESSO: 016.617/2007-9 
 
Recomendação: 

• Determinar ao Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo no Estado do RN 
(SESCOOP/RN) que providencie o ressarcimento da quantia de R$ 8.728,00, corrigida 
monetariamente e com juros de mora, a partir de 20/06/2000, pela participação do 
professo Manoel Barbosa de Lucena no Curso de Especialização em Cooperativismo, 
realizado pela Universidade do Vale dos Sinos/RS, conforme contrato firmado entre o 
SESCOOP/RN e essa instituição de ensino, e Termo de Compromisso do Professor 
assumindo o dever de ressarcir à universidade e todos os recursos gastos, sob pena de 
cominação de penalidade. 

Posicionamento do Gestor: 
• De acordo. 

Providências a serem Implementadas:  
• Atendendo a recomendações de Auditorias da CGU nos anos 2003 e 2004, informamos 

que atualizamos, com base da Taxa de Juros a Longo Prazo (Receita Federal), o valor 
do débito, R$ 8.728,00 (Oito Mil, Setecentos e Vinte e Oito Reais), do Prof. Manoel 
Barbosa de Lucena, após corrigido passou a ser R$ 15.915,60 (Quinze Mil e Novecentos 
e Quinze Reais e Sessenta Centavos), sendo capitalizado a uma taxa de 1% (um por 
cento) ao mês. Renegociamos o pagamento da dívida em 20 (vinte) parcelas no valor 
de R$ 795,78 (Setecentos e Noventa e Cinco Reais e Setenta e Oito Centavos) a serem 
pagas através de Notas Promissórias com vencimentos mensais a partir de 30 de junho 
de 2004.  Em negociação o Presidente do SESCOOP/RN manteve o acordo firmado no 
“Termo de Compromisso” em descontar 50% (cinqüenta por cento) dos serviços 
prestados pelo do Prof. Manoel Barbosa de Lucena, pelo fato que o mesmo não tinha 
condições financeiras de quitar sua divida, então a melhor forma encontrada foi à 
utilização do percentual, pela prestação dos serviços. Ocorreu em 2005 a paralisação 
dos pagamentos em virtude da pausa dos serviços prestados pelo professor Manoel 
Barbosa de Lucena a esta instituição. No entanto o Sr. Roberto Coelho da Silva, 
Presidente do SESCOOP/RN convocou o Prof. Manoel Barbosa de Lucena para uma 
reunião a fim de regularizar e liquidar totalmente o débito do mesmo com o 
SESCOOP/RN, pois se tratava de assunto de extrema urgência. Em 20 de março de 
2006, o Prof. Manoel Barbosa de Lucena através de Transferência Eletrônica do 
BANCOOB liquidou sua divida junto ao SESCOOP/RN, transferindo o montante de R$ 
6.891,48 (Seis Mil Oitocentos e Noventa e Um Reais e Quarenta e Oito Centavos) o que 
desta forma quitou sua divida com SESCOOP/RN, conforme documentos 
comprobatórios arquivados no SESCOOP/RN, e encaminhados como anexo no dia 
15/01/2008 a Sede do TCU em Natal/RN. 


