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INICIAMOS 2021 SABENDO que precisaríamos vencer muitos desafios, e me orgulho em
dizer que enceramos o ano com um sentimento de missão cumprida. Encantamos os nossos
clientes, as cooperativas capixabas, prestando
atendimentos e serviços de excelência, mas
sem esquecer da qualidade dos processos internos do Sistema OCB/ES.
Alocamos esforços de todos os setores para a
implantação do Planejamento Estratégico em
nossa Unidade, um trabalho extremamente importante para manter as ações da nossa organização e os nossos colaboradores alinhados a
um propósito central: promover um ambiente
favorável para o desenvolvimento do cooperativismo capixaba.
O uso de uma ferramenta que gerencia atendimentos e demandas de todos os setores
do Sistema OCB/ES, o Gestor de Atendimento, também foi um feito positivo que merece
ser registrado. Com uma interface dinâmica e
combinada às metas do nosso PE, a platafor-

ma possibilitou otimizar o fluxo de trabalho dos
colaboradores e gerar dados que permitem aos
conselheiros da Unidade Estadual e às cooperativas capixabas visualizarem o volume e a qualidade das terefas realizadas rotineiramente pela
nossa equipe.
Em complemento, implantamos um sistema de
monitoramento de risco em tempo real de todas as estações de trabalho, servidores e redes
da instituição, tudo para melhorar a segurança
e a qualidade dos trabalhos desenvolvidos pelo
Sistema OCB/ES.
A inovação foi outro eixo fortalecido dentro
da nossa organização em 2021. Investimos em
capacitações relacionadas ao assunto, reforçamos a divulgação de conteúdos e plataformas
do Sistema OCB e criamos o Grupo Aberto Multidisciplinar para Inovação (Gami). Temos consciência de que para permanecermos fortes,
competitivos e relevantes é necessário trabalharmos com um olho no presente e o outro no
futuro, e isso só é possível quando as lideranças
de uma organização permitem e incentivam os
seus colaboradores a inovarem. E é justamente
o que temos feito em nossa Unidade.
Fortaleço o ótimo desempenho dos colaboradores do Sistema OCB/ES ao longo do último
ano, bem como os resultados promissores alcançados pelas cooperativas capixabas. Agradeço o empenho de todos que, de alguma forma, contribuíram para o crescimento do nosso
modelo de negócio em 2021.
Dr. Pedro Scarpi Melhorim
Presidente do Sistema OCB/ES

COM UMA EQUIPE extremamente profissional, focada e dedicada aos propósitos do
cooperativismo, o Sistema OCB/ES conseguiu
mais uma vez superar suas metas em 2021.
O ano foi marcado por novidades, como o
lançamento do nosso novo portal, modernização de uma série de processos e fortalecimento de parcerias firmadas com instituições
de elevada relevância econômica e social, a
exemplo do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Espírito Santo
(Sebrae/ES).
Além de proporcionar novidades, também
vencemos com glória o desafio de manter e
aprimorar as atividades que já estavam em
curso antes de 2021. Continuamos engajados
no trabalho de monitoramento das cooperativas capixabas, zelando pela regularidade,
adimplência e segurança jurídica dos nossos
clientes.

Como resultado, o índice de regularidade e
a qualidade da gestão e governança das cooperativas capixabas subiu significativamente. Anos atrás, o cenário que vivenciamos
no cooperativismo capixaba hoje poderia ser
considerado um sonho distante, mas juntos,
a custo de muita cooperação, trabalho duro
e persistência, aumentamos a nossa força
e influência em âmbito estadual e nacional.
Quem nos vê agora admira, respeita e se inspira em nossos trabalhos.
Em 2021 também mantivemos um contato próximo com as cooperativas e parceiros
do movimento cooperativista, relações essas
fundamentais para continuarmos alinhados
em nossos propósitos e garantirmos a manutenção da competitividade e reputação do
nosso modelo de negócio. Em especial, reforçamos os vínculos com o Sistema OCB, uma
entidade que nos tem auxiliado a tirar ideias
do papel, a aprimorar ações já existentes e
a levar a mensagem do cooperativismo até
mais pessoas.
Em 2022, a OCB/ES completa 50 anos de
história, e muito temos para nos orgulhar de
nossa trajetória. Mas isso não significa que
iremos nos acomodar, pelo contrário, estaremos ainda mais engajados em nossos objetivos, pois as nossas vitórias são motivos para
acreditarmos e investirmos mais e mais no cooperativismo capixaba.
Carlos André Santos de Oliveira
Superintendente do Sistema OCB/ES
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MAIS QUE UM um modelo de negócio, o
cooperativismo é uma filosofia de vida que reúne milhões de pessoas ao redor do planeta
em torno de um mesmo objetivo: transformar
o mundo em um lugar mais justo, feliz, equi-

librado e com melhores oportunidades para
todos. Esse movimento mostra que é possível unir desenvolvimento econômico e social,
produtividade e sustentabilidade, o individual
e o coletivo.

O cooperativismo no mundo

Cerca de 3 milhões
de cooperativas
280 milhões de trabalhadores, o que
representa 4% da população
mundial

Mais de 1 bilhão de pessoas, o
equivalente a 12% da humanidade
US$ 2 trilhões é o somatório do
faturamento das 300 maiores
cooperativas do mundo

O cooperativismo no Brasil

São 4.868 cooperativas em território nacional;
Mais de 17,2 milhões de cooperados;
Mais de 455 mil empregados;
Ativo total de R$ 655,5 bilhões em 2020, um aumento de 33% em relação a 2019;
Mais de R$ 31 bilhões injetados na economia em 2020 pelas cooperativas.
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No Brasil, o movimento cooperativista é representado pelo Sistema OCB, instituição que
é dividida em três casas, cada uma com sua
função específica e todas sempre trabalhando
juntas pelo cooperativismo. São elas: Confederação Nacional das Cooperativas (CNCo-

op), Organização das Cooperativas Brasileiras
(OCB) e Serviço Nacional de Aprendizagem
do Cooperativismo (Sescoop).
Clique aqui e saiba mais sobre o Sistema
OCB nacional.

O cooperativismo no Espírito Santo*
4,7% do PIB nominal do Espírito Santo;
R$ 1 bilhão em investimentos;
R$ 3,6 bilhões de patrimônio líquido;

R$ 17,8 bilhões em ativos totais;
R$ 6,6 bilhões em movimentação econômica;
R$ 429 milhões em impostos e taxas.

*Dados extraídos do Anuário do Cooperativismo Capixaba 2021

DESTAQUE

37,8% da população
capixaba (1,5 milhão de habitantes)
está envolvida diretamente ou
indiretamente com o cooperativismo.

Dados do cooperativismo capixaba por ramo*
Ramo

Cooperativas

Cooperados

Colaboradores

25

36.333

2.539

8

5.327

245

28

532.959

2.097

4

19.644

9

16

5.271

4.715

9

207

8

29

5.471

181

119

605.212

9.794

Agropecuário
Consumo
Crédito
Infraestrutura
Saúde
Trabalho, Produção de Bens e Serviços
Transporte
TOTAL

*O número de cooperativas é referente a 31 de dezembro de 2021. Os dados sobre o número de cooperados e de colaboradores
são aproximados e parciais, encontrando-se em fase de compilação e análise, previstos para serem apresentados em sua
totalidade no Anuário do Cooperativismo Capixaba 2022.
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COOPERATIVAS REGISTRADAS EM 31/12/2021
Nº

SIGLA MATRIZ

MATRIZ/
FILIAL

RAMO

1

AGROCOOP

2

COOCAFÉ

FILIAL

AGROPECUÁRIO

3

CACAL

MATRIZ

AGROPECUÁRIO

4

CAF SERRANA

MATRIZ

AGROPECUÁRIO

5

CAF SUL

MATRIZ

AGROPECUÁRIO

6

CAFC

MATRIZ

AGROPECUÁRIO

7

CAFESUL

MATRIZ

AGROPECUÁRIO

8

CAPIL

MATRIZ

AGROPECUÁRIO

9

CAVIL

MATRIZ

AGROPECUÁRIO

10

CLAC

MATRIZ

AGROPECUÁRIO

11
12
13

COAAC
COLAGUA
COLAMISUL

MATRIZ
MATRIZ
MATRIZ

AGROPECUÁRIO
AGROPECUÁRIO
AGROPECUÁRIO

14

COOABRIEL

MATRIZ

AGROPECUÁRIO

15

COOPA-IFES

MATRIZ

AGROPECUÁRIO

16

COOPBAC

MATRIZ

AGROPECUÁRIO

17

COOPBORES

MATRIZ

AGROPECUÁRIO

18
19

COOPEAVI
COOPERFRUIT

MATRIZ
MATRIZ

AGROPECUÁRIO
AGROPECUÁRIO

20

COOPERVIDAS

MATRIZ

AGROPECUÁRIO

21

COOPMAC

MATRIZ

AGROPECUÁRIO

22

COOPRAM

MATRIZ

AGROPECUÁRIO

23

COOPRUVAB

MATRIZ

AGROPECUÁRIO

24

HEVEACOOP

MATRIZ

AGROPECUÁRIO

25
26

SELITA
CEL

MATRIZ
MATRIZ

AGROPECUÁRIO
CONSUMO

27

COOPCONBANEF

MATRIZ

CONSUMO

28

COOPEDUCAR

MATRIZ

CONSUMO

29
30

COOPEM
COOPEPI

MATRIZ
MATRIZ

CONSUMO
CONSUMO

31

COOPESG

MATRIZ

CONSUMO

32

COOPESMA

MATRIZ

CONSUMO

33

ROYAL BLOOD

MATRIZ

CONSUMO

34

USIMED SUL CAPIXABA

MATRIZ

CONSUMO

35

SICOOB UNI SUDESTE

FILIAL

CRÉDITO

36

SICREDI ALIANÇA

FILIAL

CRÉDITO

=

MATRIZ

AGROPECUÁRIO

RAZÃO SOCIAL

COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DO ESPÍRITO
SANTO - AGRUM COOP
COOPERATIVA DOS CAFEICULTORES DA REGIÃO DE
LAJINHA LTDA
COOPERATIVA AGRÁRIA MISTA DE CASTELO
COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DA
REGIÃO SERRANA DO ESPÍRITO SANTO
COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES
SUL LITORÂNEA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE
CARIACICA - CAFC
COOPERATIVA DOS CAFEICULTORES DO SUL DO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DOS PRODUTORES
DE ITARANA - CAPIL
COOPERATIVA AGRÁRIA VALE DO ITABAPOANA
COOPERATIVA DE LATICÍNIOS DE ALFREDO CHAVES CLAC
COAAC - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE ACIOLI
COOPERATIVA LATICÍNIOS GUAÇUÍ
COOPERATIVA DE LATÍCINIOS DE MIMOSO DO SUL
COOPERATIVA AGRÁRIA DOS CAFEICULTORES DE
SÃO GABRIEL - COOABRIEL
COOPERATIVA DOS ALUNOS DO INSTITUTO FEDERAL
DO ESPÍRITO SANTO - CAMPUS DE ALEGRE
COOPBAC - COOPERATIVA DOS PRODUTORES
AGROPECUÁRIOS DA BACIA DO CRICARÉ
COOPBORES - COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE
BORRACHA DO ESPÍRITO SANTO
COOPERATIVA AGROPECUÁRIA CENTRO SERRANA
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE GARRAFÃO
COOPERATIVA DE VALORIZAÇÃO, INCENTIVO E
DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO SUSTENTÁVEL COOPERVIDAS
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DOS PRODUTORES
DE NOZ MACADÂMIA - COOPMAC MACADÂMIAS
COOPRAM - COOPERATIVA DE EMPREENDEDORES
RURAIS DE DOMINGOS MARTINS
COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DO VALE
DO BENEVENTE - COOPRUVAB
COOPERATIVA DOS SERINGALISTAS DO ESPÍRITO
SANTO - HEVEACOOP
COOPERATIVA DE LATÍCINIOS SELITA
COOPERATIVA EDUCACIONAL DE LINHARES - CEL
COOPERATIVA DE CONSUMO DOS BANCÁRIOS,
ECONOMIÁRIOS E DE DEMAIS INSTITUIÇÕES
FINANCEIRAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO LTDA.
COOPEDUCAR - COOPERATIVA REGIONAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
COOPERATIVA EDUCACIONAL DE MUQUI - COOPEM
COOPERATIVA EDUCACIONAL DE PINHEIROS
COOPERATIVA EDUCACIONAL DE SÃO GABRIEL DA
PALHA -COOPESG
COOPERATIVA EDUCACIONAL DE SÃO MATEUS COOPESMA
COOPERATIVA DE CONSUMO ROYAL BLOOD
USIMED SUL CAPIXABA COOPERATIVA DE
USUÁRIOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA
COOPERATIVA DE CRÉDITO, INVESTIMENTO E
SERVIÇOS FINANCEIROS SICOOB UNI SUDESTE
COOPERATIVA DE CRÉDITO ALIANÇA RS/SC/ES
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37

SICREDI ESSÊNCIA

38
39

SICREDI INTERESTADOS
RS/ES
SICREDI SERRANA RS/ES

40

FILIAL

CRÉDITO

FILIAL

CRÉDITO

FILIAL

CRÉDITO

SICREDI UNIÃO RS/ES

FILIAL

CRÉDITO

41

CECOOP

MATRIZ

CRÉDITO

42

COOPERÁGUIA

MATRIZ

CRÉDITO

43

COOPFISCO

MATRIZ

CRÉDITO

44

COOPSEFES

MATRIZ

CRÉDITO

45

CREDESTIVA

MATRIZ

CRÉDITO

46

CREDEXTRA

MATRIZ

CRÉDITO

47

CREDFEDERAL

MATRIZ

CRÉDITO

48

CREDI-GAROTO

MATRIZ

CRÉDITO

49

CREDIGUAÇUÍ

MATRIZ

CRÉDITO

50

CRED-UFES

MATRIZ

CRÉDITO

51

CRETOVALE

MATRIZ

CRÉDITO

52

SICOOB CENTRAL/ES
SICOOB
CENTRO-SERRANO

MATRIZ

CRÉDITO

MATRIZ

CRÉDITO

54

SICOOB CREDIROCHAS

MATRIZ

CRÉDITO

55

SICOOB LESTE CAPIXABA

MATRIZ

CRÉDITO

56

SICOOB NORTE

MATRIZ

CRÉDITO

57

SICOOB SERVIDORES

MATRIZ

CRÉDITO

58

SICOOB SUL

MATRIZ

CRÉDITO

59

SICOOB SUL-LITORÂNEO

MATRIZ

CRÉDITO

60

SICOOB SUL-SERRANO

MATRIZ

CRÉDITO

61

SICRES

MATRIZ

CRÉDITO

62

UNICRED MG/ES

MATRIZ

CRÉDITO

63

CICLOS

MATRIZ

INFRAESTRUTURA

64

COOPGARÇAS

MATRIZ

INFRAESTRUTURA

53
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COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E
INVESTIMENTO ESSÊNCIA RS/ES SICREDI ESSÊNCIA
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E
INVESTIMENTO INTERESTADOS - SICREDI RS/ES
COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SERRANA
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E
INVESTIMENTO UNIÃO - SICREDI UNIÃO RS/ES
CECOOP - CENTRAL COOPERATIVA DE CRÉDITO NO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
COOPERÁGUIA - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO
MÚTUO DOS EMPREGADOS DO GRUPO ÁGUIA BRANCA
COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO
DOS SERVIDORES ESTATUT.DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
CECM DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO PODER
EXECUTIVO FEDERAL NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO
DOS TRABALHADORES PORTUÁRIOS DA GRANDE
VITÓRIA - CREDESTIVA
CREDEXTRA - COOPERATIVA DE ECONOMIA E
CRÉDITO MÚTUO DOS EMPREGADOS DA REALMAR
DISTRIBUIDORA LTDA.
COOPERATIVA DE CRÉDITO MÚTUO DOS POLICIAIS
FEDERAIS E SERVIDORES DA UNIÃO NO ESPÍRITO
SANTO - CREDFEDERAL
COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO
DOS EMPREGADOS DE CHOCOLATES GAROTO LTDA CREDI-GAROTO
COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DE GUAÇUÍ
COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS SERVIDORES DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
CRETOVALE - COOPERATIVA DE ECONOMIA E
CRÉDITO MÚTUO DOS TRABALHADORES DA VALE
COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO DO ESPÍRITO SANTO
COOPERATIVA DE CRÉDITO CENTRO-SERRANA DO
ESPÍRITO SANTO
COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS PROPRIETÁRIOS DA
INDÚSTRIA DE ROCHAS ORNAMENTAIS, CAL E
CALCÁRIOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
COOPERATIVA DE CRÉDITO LESTE CAPIXABA SICOOB LESTE CAPIXABA
COOPERATIVA DE CRÉDITO NORTE DO ESPÍRITO
SANTO - SICOOB NORTE
COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO
DOS SERVIDORES PÚBLICOS NO ESTADO DO
ESPÍRITO SANTO - SICOOB SERVIDORES
COOPERATIVA DE CRÉDITO SUL DO ESPÍRITO SANTO
- SICOOB SUL
COOPERATIVA DE CRÉDITO SUL-LITORÂNEA DO
ESPÍRITO SANTO - SICOOB SUL-LITORÂNEO
COOPERATIVA DE CRÉDITO SUL-SERRANA DO
ESPÍRITO SANTO - SICOOB SUL-SERRANO
COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS SERVIDORES
PÚBLICOS MUNICIPAIS DA GRANDE VITÓRIA/ES
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E
INVESTIMENTO DOS MÉDICOS E DEMAIS
PROFISSIONAIS DA SAÚDE E LIVRE ADMISSÃO
COOPERATIVA DE PLATAFORMA - CICLOS
COOPERATIVA HABITACIONAL VILA DAS GARÇAS COOPGARÇAS
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65

COOPHASEG-ES

MATRIZ

INFRAESTRUTURA

66

COOPLAR

MATRIZ

INFRAESTRUTURA

67

COOPANEST/ES

MATRIZ

SAÚDE

68

COOPANGIO

MATRIZ

SAÚDE

69

COOPERATI

MATRIZ

SAÚDE

70

COOPERCIGES

MATRIZ

SAÚDE

71

COOPERCIPES

MATRIZ

SAÚDE

72

COOPLASTES

MATRIZ

SAÚDE

73

COOTES

MATRIZ

SAÚDE

74

UNIMED DO ESPÍRITO
SANTO

MATRIZ

SAÚDE

75

UNIMED NOROESTE
CAPIXABA

MATRIZ

SAÚDE

76

UNIMED NORTE CAPIXABA

MATRIZ

SAÚDE

77

UNIMED PIRAQUEAÇU

MATRIZ

SAÚDE

78

UNIMED SUL CAPIXABA

MATRIZ

SAÚDE

79

UNIMED VITÓRIA

MATRIZ

SAÚDE

80

UNIODONTO

MATRIZ

SAÚDE

81
82

UNIODONTO PIRAQUEAÇU
UNIODONTO VITÓRIA

MATRIZ
MATRIZ

83

COOPEES

MATRIZ

84

COOPERAÇÃO

MATRIZ

SAÚDE
SAÚDE
TRABALHO, PRODUÇÃO
DE BENS E SERVIÇOS
TRABALHO, PRODUÇÃO
DE BENS E SERVIÇOS

85

COOPMET

MATRIZ

TRABALHO, PRODUÇÃO
DE BENS E SERVIÇOS

86

COOPTTEC-ES

MATRIZ

TRABALHO, PRODUÇÃO
DE BENS E SERVIÇOS

87

COPBANEF

MATRIZ

TRABALHO, PRODUÇÃO
DE BENS E SERVIÇOS

88

CTRA

MATRIZ

TRABALHO, PRODUÇÃO
DE BENS E SERVIÇOS

89

RADIUS

MATRIZ

TRABALHO, PRODUÇÃO
DE BENS E SERVIÇOS

90

UNINTER

MATRIZ

91

UNITA

MATRIZ

92

COOMAP

FILIAL

TRANSPORTE

93

COOPERTRAN

FILIAL

TRANSPORTE

94

COOPTRANSLOG

FILIAL

TRANSPORTE

95

ASTRANCOOP

MATRIZ

TRANSPORTE

=

TRABALHO, PRODUÇÃO
DE BENS E SERVIÇOS
TRABALHO, PRODUÇÃO
DE BENS E SERVIÇOS

COOPERATIVA HABITACIONAL DOS SERVIDORES DA
SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
COOPERATIVA HABITACIONAL NOSSO LAR
COOPANEST/ES - COOPERATIVA DE
ANESTESIOLOGIA DO E.SANTO.
COOPANGIO - COOPERATIVA DOS ANGIOLOGISTAS
E CIRURGIÕES VASCULAES DO ES
COOPERATI - COOPERATIVA DOS MÉDICOS
INTENSIVISTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
COOPERCIGES COOPERAT DOS CIRURGIÕES
GERAIS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
COOPERCIPES COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES
PEDIÁTRICOS DO ESPÍRITO SANTO
COOPLAST/ES COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES
PLÁSTICOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
COOPERATIVA DOS ORTOPEDISTAS E
TRAUMATOLOGISTAS DO ESPÍRITO SANTO - COOTES
UNIMED DO ESPÍRITO SANTO - FEDERAÇÃO DAS
COOPERATIVAS DE TRABALHO MÉDICO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO
UNIMED NOROESTE CAPIXABA COOPERATIVA DE
TRABALHO MÉDICO
UNIMED NORTE CAPIXABA COOPERATIVA DE
TRABALHO MÉDICO
UNIMED PIRAQUEAÇU - COOPERATIVA DE TRABALHO
MÉDICO
UNIMED SUL CAPIXABA - COOPERATIVA DE
TRABALHO MÉDICO
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
UNIODONTO ESPÍRITO SANTO COOPERATIVA
ODONTOLÓGICA
COOPERATIVA ODONTOLÓGICA PIRAQUEAÇU
COOPERATIVA DE TRABALHO ODONTOLÓGICO
COOPERATIVA DE TRABALHO DE ENFERMAGEM DO
ESPÍRITO SANTO (COOPEES)
COOPERAÇÃO - COOPERATIVA EDUCACIONAL
CENTRO SERRANA
COOPMET COOPERATIVA DE TRABALHO DOS
PRESTADORES DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE
SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO
COOPERATIVA DE TRABALHO EM TECNOLOGIA,
EDUCAÇÃO E GESTÃO
COOPERATIVA DOS BANCÁRIOS, ECONOMIÁRIOS E
DE DEMAIS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO LTDA. - COPBANEF
COOPERATIVA DOS TRABALHADORES RURAIS E
AGRICULTORES DA COMUNIDADE QUILOMBOLA DO
CÓRREGO DE SÃO DOMINGOS - CTRA
COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS
EM RADIODIAGNÓSTICOS DO ESPÍRITO SANTO
COOPERATIVA DE TRABALHO UNIÃO NACIONAL DOS
TÉCNICOS ESPECIALISTAS EM RADIOLOGIA
COOPERATIVA DE TRABALHO DOS TÉCNICOS DO
ESPÍRITO SANTO - UNITA
COOPERATIVA NACIONAL DE TRANSPORTE
CORPORATIVO - COOMAP
COOPERATIVA DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO
COOPERTRAN LTDA
COOPTRANSLOG COOPERATIVA DE TRANSPORTE,
LOGÍSTICA E DISTRIBUIÇÃO RODOVIÁRIA DE CARGAS
COOPERATIVA CAPIXABA DOS TRANSPORTADORES
DE CARGAS - ASTRANCOOP
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96

CMPK

MATRIZ

TRANSPORTE

97

COOPATAXI

MATRIZ

TRANSPORTE

98

COOPCAM

MATRIZ

TRANSPORTE

99
100
101
102
103

COOPCASTELO
COOPERÁGUAS
COOPERMONTANHAS
COOPER-RURAL
COOPERSULES

MATRIZ
MATRIZ
MATRIZ
MATRIZ
MATRIZ

TRANSPORTE
TRANSPORTE
TRANSPORTE
TRANSPORTE
TRANSPORTE

104

COOPERTRALLES

MATRIZ

TRANSPORTE

105

COOPERTRANSUL

MATRIZ

TRANSPORTE

106

COOPERTRES

MATRIZ

TRANSPORTE

107
108
109

COOPETRANSERRANA
COOPE-TRANSIMIGRANTE
COOPETRANSPORTES

MATRIZ
MATRIZ
MATRIZ

TRANSPORTE
TRANSPORTE
TRANSPORTE

110

COOPGRANÉIS

MATRIZ

TRANSPORTE

111

COOPPREST-ES

MATRIZ

TRANSPORTE

112

COOPROVES

MATRIZ

TRANSPORTE

113

COOP-SERVE

MATRIZ

TRANSPORTE

114

COOPTAC

MATRIZ

TRANSPORTE

115

COOPTRANS

MATRIZ

TRANSPORTE

116

COOSSUTRAN

MATRIZ

TRANSPORTE

117

COOTEVA

MATRIZ

TRANSPORTE

118

COOTLIQS

MATRIZ

TRANSPORTE

119

SERRANA

MATRIZ

TRANSPORTE

=

COOPERATIVA MULTIMODAL DE PRESIDENTE
KENNEDY - CMPK
COOPATAXI COOP DE TRANSP PASSAG E CARGAS E
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS
COOPERATIVA DOS CAMINHONEIROS DE SÃO
GABRIEL DA PALHA
COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE CASTELO
COOPERATIVA DE TRANSPORTES PARAISO DAS ÁGUAS
COOPERATIVA DE TRANSPORTE DAS MONTANHAS
COOPERATIVA DE TRANSPORTE RURAL
COOPERATIVA DE TRANSPORTES DA REGIÃO SUL
COOPERATIVA DE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DE
CARGAS E LOGÍSTICA, LOCAÇÃO E PASSAGEIROS E
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO ESPÍRITO SANTO
COOPERATIVA DOS TRANSPORTADORES DE
MIMOSO DO SUL- ES
COOPERATIVA DOS TRANSPORTADORES
RODOVIÁRIOS AUTÔNOMOS DO ESPÍRITO SANTO
COOPERATIVA DE TRANSPORTES DA REGIÃO SERRANA
COOPERATIVA DE TRANSPORTE DOS IMIGRANTES
COOPERATIVA DE TRANSPORTES COLIBRI
COOPGRANÉIS - COOPERATIVA DE TRANSPORTES
DE CARGAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
COOPPREST-ES COOP. PREST. SERV. TRANSP.
CARGAS E PASSAG. DO ESP. SANTO
COOPERATIVA DOS PROPRIETÁRIOS DE VEÍCULOS
DE CARGA DO ESPÍRITO SANTO
COOPERATIVA DE TRANSPORTES SERRA VERDE
COOPERATIVA DE TRANSPORTE DA REGIÃO
SUDOESTE SERRANA COOPTAC
COOPERATIVA DE TRANSPORTE ESCOLAR,
FRETAMENTO E TURISMO DO ESPÍRITO SANTO
COOPERATIVA UNIDOS DE TRANSPORTE
COOPERATIVA DE TRANSPORTE ESCOLAR DE
VARGEM ALTA
COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE CARGAS
LÍQUIDAS E INFLAMÁVEIS - COOTLIQS/ES
COOPE SERRANA - COOPERATIVA DE TRANSPORTE
SUL SERRANA CAPIXABA
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Sistema OCB/ES

Sescoop/ES

O Sistema OCB/ES é a instituição de representação do cooperativismo em âmbito estadual. É composto pelo Sindicato e Organização das Cooperativas Brasileiras do Estado
do Espírito Santo (OCB/ES), pelo Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo
do Estado do Espírito Santo (Sescoop/ES) e
pela Federação dos Sindicatos das Cooperativas dos Estados de Alagoas, Bahia, Espírito
Santo, Minas Gerais e Santa Catarina (Fecoop/Sulene).

O Sescoop/ES é responsável por organizar,
administrar e executar o ensino de formação
profissional e promoção social dos dirigentes e colaboradores das cooperativas, assim
como dos cooperados e seus familiares, cabendo ainda a função de realizar o monitoramento das cooperativas no estado do Espírito Santo. Além disso, assiste as sociedades
cooperativas na elaboração e execução de
programas de treinamentos específicos e na
realização de aprendizagem contínua.

OCB/ES

Fecoop/Sulene

A OCB/ES é o órgão de defesa e representação do sistema cooperativista em âmbito
estadual. A instituição incentiva, assessora e
orienta as cooperativas capixabas registradas e os grupos em processo de constituição, além de promover, acompanhar e fazer
cumprir a autogestão. Por meio do Registro
e da Certificação de Regularidade Técnica, a
OCB/ES busca atingir plenamente um cooperativismo ético e comprometido, respaldado
na Lei Federal nº 5764/71, na Lei Estadual nº
8257/06 de 17/1/06 e no Decreto Estadual
R-1931 de 1º/10/07, que regulamenta a Lei
Estadual, com Registro Sindical no MTE - Nº
46000001306/94.

A Fecoop/Sulene foi constituída no dia 28 de
agosto de 2002 como entidade sindical de segundo grau filiada à entidade de grau superior, a Confederação Nacional das Cooperativas (CNCoop). É composta pelos estados de
Alagoas, Bahia, Espírito Santo, Minas Gerais e
Santa Catarina, possui sede no estado do Espírito Santo e tem como objetivo representar
os interesses gerais da respectiva categoria e
seus filiados, na área de sua base territorial,
designando representantes para objetivos específicos, atuando na defesa e coordenação
das ações, direitos e interesses dos seus cinco
sindicatos filiados, notadamente em matéria
sindical e de relações do trabalho.

= < >
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Identidade organizacional

Propósito
Promover um ambiente favorável para o desenvolvimento do
cooperativismo capixaba.
Missão
Representar, defender e desenvolver o cooperativismo capixaba para
torná-lo mais competitivo, respeitado e admirado pelo papel que
desempenha na sociedade.
Visão
Em 2025, o cooperativismo será reconhecido pela sociedade por sua
competitividade, integridade e capacidade de promover a felicidade
dos cooperados.
Valores

•
•
•
•
•

Fidelidade aos princípios e à doutrina cooperativista;
Desenvolvimento e valorização das pessoas;
Respeito à diversidade;
Transparência e austeridade;
Compromisso com a inovação e resultados.

Conselhos da OCB/ES
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
O Conselho de Administração da OCB/ES se reúne
ordinariamente a cada 2 (dois) meses e, extraordinariamente, quantas vezes forem necessárias,
com a presença da maioria de seus membros.

=

Suas prerrogativas estão contidas no Estatuto
Social. No ano de 2021, o Conselho de Administração da OCB/ES realizou 6 (seis) reuniões
ordinárias e 1 (uma) reunião extraordinária.
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Efetivos

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Denilson Potratz [Coopeavi] Vice-presidente
Fábio Antônio Novaes [Sicoob Sul-Litorâneo]
Dr. Fernando Ronchi [Unimed Vitória]
João Marcos Machado [Selita]
Luiz Carlos Bastianello [Cooabriel]
Rodrigo da Silva Madeira [Coopgranéis]
Roberto Silveira [Credfederal]
Welington Carvalho Branco Saldanha [Sicoob Servidores]
Wellington Luiz Pompermayer [Coopttec]

Suplentes

•
•
•

Amanda R. Schulz Wruck [Cooperação]
Carlos Magno da Silva [Coopersules]
Carlos Renato Alvarenga Theodoro [Cafesul]

CONSELHO FISCAL
O Conselho Fiscal da OCB/ES se reúne ordinariamente a cada 2 (dois) meses e, extraordinariamente, quantas vezes forem necessárias,
com a presença da maioria de seus membros.

Suas prerrogativas estão contidas no Estatuto
Social. No ano de 2021, o Conselho Fiscal da
OCB/ES realizou 6 (seis) reuniões ordinárias e
1 (uma) reunião extraordinária.

Efetivos

•
•
•

Elpídio Hemerly Fiório [Usimed Sul Capixaba]
Dr. Leandro Baptista Pinto [Unimed Sul Capixaba] Coordenador
Rolmar Botecchia [Clac]

Suplentes

•
•

=

Everaldo Guasti Rodrigues [Coopttec]
Feliquex Bissa Meriguete [Coopruvab]
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CONSELHO DE ÉTICA
O Conselho de Ética da OCB/ES se reúne ordinariamente a cada 4 (quatro) meses e, extraordinariamente, quantas vezes forem necessárias, com a presença da maioria de seus

membros. Suas prerrogativas estão contidas
no Estatuto Social. Em 2021, o Conselho se
reuniu 3 (três) vezes de forma ordinária e 1
(uma) vez de maneira extraordinária.

Membros

•
•
•
•
•

Advaldo Antônio Zotelle [Coopcam]
Celso Rodrigues de Sousa [Cretovale] Coordenador
Domingos João Piassi [Cacal]
Dr. Jayr Fregona Júnior [Unimed Norte Capixaba]
Mario Milton Soares [Coopprest – ES]

Conselhos do Sescoop/ES
CONSELHO ADMINISTRATIVO ESTADUAL
O Conselho Administrativo Estadual se reúne
ordinariamente a cada 2 (dois) meses e, extraordinariamente, quantas vezes forem necessárias,
com a presença da maioria de seus membros.

Suas prerrogativas estão contidas no Regimento
Interno. No ano de 2021, o Conselho Administrativo Estadual do Sescoop/ES realizou 6 (seis)
reuniões ordinárias e 1 (uma) extraordinária.

Efetivos

•
•
•
•
•

Dr. Pedro Scarpi Melhorim [Presidente da OCB/ES]
Dr. Ary Célio de Oliveira [Sescoop Nacional (Unimed Vitória)]
Ederson Jacob [Coopeavi]
João Calmon Soeiro [Sicoob Leste Capixaba]
Marcelino Bellardt [Coopeavi | Representante indicado aatfffpelo Sintracoop/ES]

=
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Suplentes

•

Adriana Verly Goés Chiachio [Unimed Vitória |
GGRepresentante indicada pelo Sintracoop/ES]
• Dr. Eudayr Alves Moreira Junior [Unimed Piraqueaçu]
• Romério Fonseca Badaró [Cooper Rural]
• Susan Miyashita Vilela [Sescoop Nacional]

CONSELHO FISCAL ESTADUAL
Conselho Fiscal Estadual do Sescoop/ES se reúne ordinariamente a cada 2 (dois) meses e,
extraordinariamente, quantas vezes forem necessárias, com a presença da maioria de seus

membros. Suas prerrogativas estão contidas
no Regimento Interno. No ano de 2020, o
Conselho Fiscal do Sescoop/ES realizou 6 (seis)
reuniões ordinárias e 1 (uma) extraordinária.

Efetivos

•
•

Dr. Alexandre Filippe [Unimed Noroeste Capixaba]
Marcelo Nascimento [Credi-Garoto | Representante
GGindicado pelo Sintracoop/ES] Presidente
• Márcio José Neves Gomes [Sicoob Servidores]

Suplentes

•

Brian dos Santos Valente [Sicoob Sul | Representante
GGindicado pelo Sintracoop/ES]
• Darli Jose Schaefer [Coopram]
• Onivaldo Lorenzoni [Cooabriel]

=
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ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
SESCOOP

OCB

TCU - Tribunal de Contas da União

Assembleia Geral

Conselho Fiscal

Conselho de Ética

ME - Ministério da Economia

Conselho Nacional Sescoop
CGU - Controladoria Geral da União
Auditoria Interna - Sescoop Nacional

Auditoria Externa

Conselho Fiscal Estadual

Auditoria Externa - Sescoop Nacional

Conselho de Administração

Conselho de Administração

Diretoria Executiva (Presidência e Superintendência)

Gerências, Assessorias e Coordenadorias

Produtos e serviços
O Sistema OCB/ES oferece às cooperativas ativas e regulares uma gama de serviços especializados voltados a auxiliá-las desde a sua consti-

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Clique aqui

=

tuição e por toda a sua trajetória, preparando-as
para um mercado cada vez mais competitivo.
Entre os serviços disponibilizados, destacam-se:

Representação e defesa;
Assessoria de imprensa e jornalismo;
Publicidade e propaganda;
Assessoria de relações institucionais;
Assessoria jurídica;
Assessoria de tecnologia da informação;
Assessoria contábil tributária;
Desenvolvimento e monitoramento cooperativista;
Formação profissional e promoção social.

e conheça todos os serviços ofertados pela Unidade Estadual.
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A Casa do Cooperativismo Capixaba

Inaugurada no dia 9 de agosto de 2019, a
nova sede do Sistema OCB/ES foi concebida
para atender às demandas atuais e futuras
do setor. Localizada em ponto nobre e
central da capital Vitória, o imóvel destacase pela infraestrutura e modernidade. Com
uma área construída de 900 m², a Casa do
Cooperativismo Capixaba possui uma série
de espaços criados para receber e acolher as
cooperativas do estado.

registro ativo e regular junto à instituição. O
mobiliário é compatível com os padrões ergonômicos, atendendo às condições ideias de
conforto e acessibilidade.

AUDITÓRIO ESTHÉRIO SEBASTIÃO COLNAGO
Com capacidade total de 135 pessoas sentadas, o auditório é equipado com sistema de
projeção simultânea com cinco telas em Full
HD, mesa e caixas de som e ar-condicionado à inteira disposição das cooperativas com

=

O ambiente pode ser utilizado em sua totalidade ou apenas parte dele, a depender da de-
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manda, sendo possível dividi-lo em três salas
distintas. O seu uso é destinado à realização
de cursos, palestras, reuniões e eventos científicos.

SALAS DE TREINAMENTO
A Casa do Cooperativismo Capixaba possui
três salas de treinamento (Pedra Azul, Penedo
e Colibri) que comportam, cada uma, 35 pessoas sentadas. Além disso, possui uma cadeira reservada a Pessoas com Deficiência (PcDs).
Esses espaços são equipados com sistema de
som com caixas de teto, mesa de som, projetor Full HD e ar-condicionado. O mobiliário
também segue os padrões de qualidade.

Sala de treinamento Penedo

Sala de treinamento Colibri

Sala de treinamento Pedra Azul

COPA E BANHEIROS
Além da estrutura para a realização de eventos e capacitações, a nova sede conta, também, com apoio de copa e banheiros adap-

=

tados a Pessoas com Deficiência (PcDs). No
total, são três banheiros femininos, três masculinos e um banheiro adaptado para PcDs.
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SALAS DE REUNIÃO
O Sistema OCB/ES dispõe de duas salas de
reunião altamente preparadas. A sala Intercooperação possui capacidade para 8 pessoas
sentadas; já a sala SomosCoop comporta até
10 participantes sentados. Os ambientes tam-

bém se destinam à realização de videoconferências profissionais com utilização de equipamentos próprios, incluindo câmera, som
embutido e aparelho de televisão.

Sala de reunião Intercooperação

Sala de reunião SomosCoop

SALA DOS CONSELHOS
O prédio conta com a Sala dos Conselhos,
um espaço com capacidade para 15 pessoas
preparado para receber as reuniões dos Conselhos de Administração, Fiscal e de Ética da
OCB/ES e dos Conselhos Administrativo e Fiscal do Sescoop/ES.

ESPAÇO COOPERATIVO
Outra estrutura preparada para receber as cooperativas é a sala Espaço Cooperativo, que
foi pensada para garantir o conforto e a comodidade aos cooperativistas que precisam
de um lugar para fazer reuniões, atender demandas quando estão presentes na sede do
Sistema OCB/ES ou aguardar enquanto esperam o início dos seus compromissos durante
sua passagem pela capital. Assim como toda a
estrutura da instituição, a sala funciona como
uma extensão das cooperativas em Vitória.

=
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ESTACIONAMENTO

E para facilitar o acesso a toda essa estrutura, localizada em uma das avenidas mais
movimentadas de Vitória – a avenida Nossa
Senhora da Penha –, a sede conta ainda com
um estacionamento próprio com capacidade
para até 30 veículos.

Além disso, o Sistema OCB/ES possui com
uma infraestrutura tecnológica abrangente e
em permanente aperfeiçoamento, de modo a
incluir continuamente novas ferramentas, sobretudo para comunicação e disseminação do
conhecimento.

A equipe
Para garantir todo o suporte necessário às demandas do cooperativismo capixaba, a Unidade Estadual conta com uma equipe altamente qualificada e preparada para atuar junto
às cooperativas, prestando um atendimento
personalizado, individualizado, humanizado e
adaptado às reais necessidades, especificidades e características dos clientes.

para o desenvolvimento e fortalecimento do
nosso modelo de negócio do estado.

O time do Sistema OCB/ES é composto por
especialistas em diversas áreas, que prestam
serviços de alta qualidade e, juntos, provocam um resultado positivo, contribuindo

Clique aqui para conhecer
a equipe da OCB/ES.

=

Clique aqui para conhecer
a equipe do Sescoop/ES.
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A ASSESSORIA DE Relações Institucionais
(Arin) foi criada no ano de 2017 com objetivo
de intermediar o relacionamento do Sistema
OCB/ES com outras organizações, órgãos públicos e privados, cooperativas e comunidades. Desde sua criação, o setor está ligado e
assessora diretamente a Diretoria Executiva.
Entre as suas funções está promover ações de
representação e de defesa de interesse do cooperativismo, sendo responsável por manter
um diálogo ativo, eficaz e transparente com
esses atores e contribuir para a construção de
políticas públicas que priorizem a defesa de
um cooperativismo cada vez mais forte.
A importância de promover uma aproximação
entre esse movimento e os Poderes Executivo,
Legislativo e Judiciário se dá, principalmente,
por meio do impacto positivo causado pelo
modelo de negócio cooperativista na vida de
milhares de pessoas, fato que demanda maior
reconhecimento das cooperativas por parte
do poder público.

Principais objetivos
•

Desenvolver estratégias nas relações públicas para fortalecer o sistema cooperativista;

= < >

•

Ser uma estrutura de assessoramento
direto à Diretoria Executiva do Sistema OCB/ES
na coordenação e implementação das ações de
representação, em consonância e de maneira
articulada com outros setores da instituição;

• Construir e manter um estreito, ativo
e transparente diálogo com os Poderes
Legislativo e Executivo, pautando, defendendo
e buscando encaminhamentos em prol do
cooperativismo;
•

Apoiar, defender e auxiliar as cooperativas registradas no Sistema OCB/ES no relacionamento com outras organizações, órgãos
públicos, instituições privadas e comunidades;

• Desenvolver, junto ao Poder Legislativo
capixaba, uma atuação planejada e sistemática em comissões, frentes e no Plenário da
Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales).

Serviços
Clique aqui para conhecer os serviços ofertados na área de Assessoria de Relações Institucionais.
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Principais ações desenvolvidas em 2021

Entrega de 263 cestas básicas a cooperativas que atuam no transporte escolar em diversas cidades capixabas. Atuação em conjunta do Sistema OCB/ES, por meio da Arin, e da Aderes. Ação realizada no dia 8 de junho de 2021.

Ao longo do ano de 2021, a Arin manteve uma
atuação firme com foco no fortalecimento das
cooperativas junto aos Poderes Legislativo e
Executivo. Para isso, levou aos representantes
de órgãos públicos o conhecimento sobre
o nosso modelo societário, com intuito de
promover clareza, afinidade e entendimento
acerca do tema e auxiliá-los na tomada
de decisão, tendo em vista que a OCB é
considerada pela Lei 5.764/71 como órgão
técnico consultivo de governo. Ao todo, foram
realizadas 49 reuniões com o Poder Executivo
e 34 com o Poder Legislativo, levando em
consideração as esferas municipal, estadual e
federal. Com esse trabalho, a Assessoria de
Relações Institucionais vem contribuindo para
conquistas e avanços do movimento.
Foram realizadas sete reuniões ordinárias da
Comissão de Cooperativismo da Assembleia
Legislativa do Espírito Santo, em parceria
com o Sistema OCB/ES, buscando fortalecer
e estreitar as relações do Legislativo por
meio de informações que contribuíram para

=

gerar um maior entendimento em relação ao
cooperativismo e seus ramos de atuação.
Com a intensificação do contato realizado
pela Arin com o Poder Legislativo, o setor
conseguiu direcionar para as cooperativas um
total de R$ 637.180,00 (seiscentos e trinta e
sete mil cento e oitenta reais) em emendas
parlamentares federais e estaduais.

mais de

r$ 600 mil

em emendas parlamentares
federais e estaduais

Diariamente, a equipe da Arin realiza a
análise do Diário Oficial do Espírito Santo
(Dio-ES), avaliando as pautas e assuntos
relevantes para o cooperativismo. A partir
desse trabalho, é elaborado e enviado
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Café com Leite, Cooperativismo e Política: evento realizado para representantes dos Poderes Executivo e Legislativo
pelo Sistema OCB/ES para disponibilizar informações sobre o cooperativismo. Iniciativa realizada em dezembro de 2021.

diariamente para todas as cooperativas do
estado o Radar do Cooperativismo no
Executivo, um compilado de informações
sobre a publicação de decretos, leis, aviso de
pregões e resultados das licitações do Estado
do Espírito Santo.
Tais dados são de extrema relevância
para o modelo de negócio e auxiliam as
cooperativas nos processos decisórios,
trazendo conhecimento dos acontecimentos
relevantes dessa esfera de poder. Em 2021,
foram disparados 112 boletins, contendo 509
destaques.

112

boletins
disparados

509 DESTAQUES

=

Outra iniciativa que foi colocada em prática
a partir de maio de 2021 pela Assessoria de
Relações Institucionais foi o “Giro da Arin”,
relatório encaminhado mensalmente dando
destaque às ações mais importantes realizadas
no mês e que impactam diretamente as
cooperativas. Ao todo foram encaminhados
oito informativos.

8

informativos
encaminhados

(giro da arin)
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CRIADA NO ANO de 2001 como parte do
constante processo de profissionalização do
cooperativismo capixaba, a Assessoria de
Comunicação (Ascom) do Sistema OCB/ES tem
o intuito de propor, promover, acompanhar e
planejar ações que visem ao fortalecimento
da imagem institucional do Sistema OCB/
ES e do movimento cooperativista como um
todo perante a sociedade capixaba, nos mais
diferentes meios e formatos.
O setor também atua diretamente com as
cooperativas – sendo esse um dos grandes
diferenciais da Unidade Estadual – por
meio de orientação e desenvolvimento de
trabalhos e peças que ajudam a disseminar as
características, produtos, serviços e resultados
desse movimento, além de potencializar esses
negócios por meio de um apoio profissional
em comunicação.

Principais objetivos
•

Atuar para o fortalecimento da imagem
do cooperativismo capixaba, mostrando o
seu potencial para toda a sociedade;

= < >

• Apoiar as cooperativas capixabas nos
processos de comunicação, disponibilizando
informações, orientando as equipes e prestando serviços diretamente a elas;
•

Planejar campanhas para divulgação do
movimento cooperativista, alinhando a mensagem à identidade da organização e do cooperativismo;

•

Criar estratégias para atingir os diferentes
públicos (interno e externo) a partir da proposição de formas de atuação, ferramentas e
ações de comunicação e junto aos veículos de
imprensa locais;

•

Gerir os canais de comunicação do Sistema OCB/ES, garantindo o diálogo entre a instituição e a sociedade de forma geral.

Serviços
Clique aqui para conhecer os serviços ofertados na área de Assessoria de Imprensa.
Clique aqui para conferir os serviços disponibilizados na área de Publicidade e Propaganda.
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Prêmio de Jornalismo

Vencedores do 14º PJC foram conhecidos durante a cerimônia de premiação realizada no dia 19 de novembro.

Umas das grandes ações realizadas pela
Ascom em 2021 foi o Prêmio de Jornalismo
Cooperativista Capixaba. Após ser adiada em
2020 por conta da pandemia de Covid-19,
a 14ª edição foi retomada no último ano,
consagrando-se como um verdadeiro sucesso
e se firmando como a maior premiação do
segmento no Espírito Santo.

8
45
100
=

categorias

(com inscrições em todas elas)

profissionais
inscritos

materiais submetidos
para avaliação

O PJC vem se mostrando cada vez mais
estratégico ao estimular os profissionais
da imprensa capixaba a incluírem o
cooperativismo em suas pautas jornalísticas,
contribuindo para a formação da imagem
positiva desse movimento na mente dos
capixabas. Os números mostram a excelente
adesão à iniciativa na mais recente edição:

17,8 mil

votos registrados
na votação popular

15

trabalhos vencedores,

22

veículos de comunicação
participantes

com ampla concorrência

Clique aqui
para conhecer
todos os detalhes
da edição.
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Presença nas mídias
Além do trabalho desenvolvido junto aos
jornalistas, a Ascom também buscou espaços
publicitários para disseminar, com ainda mais
força, as informações sobre o cooperativismo.
Ao longo de todo o ano, esse modelo de
negócio esteve presente nos mais diversos
veículos, dos tradicionais aos virtuais, levando
informações de qualidade e auxiliando na
construção de um conhecimento coletivo

sobre o movimento cooperativista. As
veiculações também geraram indicadores
positivos:

3,5 milhões

de impressões

25,3 milhões
de impactos

Atuação nas Redes

A presença nas redes sociais também é um
dos pilares da comunicação do Sistema OCB/
ES. Atualmente, a instituição possui perfis em
quatro delas (Facebook, Instagram, Twitter
e LinkedIn), além de um canal no YouTube
onde estão concentrados os principais
materiais audiovisuais sobre o cooperativismo
capixaba. E o resultado também tem sido
positivo. Confira os principais dados ao lado:

cerca de

20 mil

visualizações somente em
2021 no YouTube

56,2 mil

interações no Instagram¹

3,7 milhões

de impressões em posts patrocinados
nas redes com a campanha SomosCoop

1 Dados coletados da plataforma MLabs.

=
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O trabalho desenvolvido nessa frente colocou
o Espírito Santo como destaque nas redes:

52

•

Somos a 1ª Unidade Estadual em número
de seguidores da Região Sudeste;

•

Ocupamos a 3ª colocação entre todas as
unidades do Brasil.

Tarefas diárias
Além disso, diariamente a equipe de
comunicação do Sistema OCB/ES produz e
disponibiliza uma série de peças, informações
e materiais que contribuem diretamente para
propagar o cooperativismo. Confira:

•

Portal do Sistema OCB/ES: com um
novo layout lançado em 2021, o portal é
alimentado constantemente com notícias
do Espírito Santo, do Brasil e do mundo que
interessam e/ou impactam o nosso modelo de
negócio, além de textos próprios produzidos
pela Assessoria de Imprensa.
boletins
disparados

boletins
disparados

214
52
1.398
214

matérias
próprias
• Gerenciamento dos perfis
institucionais:
boletins
disparados
a Ascom também é responsável
por toda
a gestão dos perfis do Sistema OCB/ES nas
redes sociais,
boletinscuidando desde a elaboração
dos textos,
artes e fotos que são postados
até
publicações
em tod
disparados
o
ano
nas
redes
matérias
a interação com o público.
próprias

52

214

matérias
próprias

1.398

1.398
publicações em todo
o ano nas redes

52

214

matérias
próprias

1.398

publicações em todo
Integração Cooperativista: às sextas-feiras,
o ano nas redes
o setor também elabora um compilado de
informações no boletim semanal Integração
Cooperativista, que é encaminhado via e-mail
para todo o mailing do Sistema OCB/ES.

•

=
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publicações em t
o ano nas redes

A ASSESSORIA JURÍDICA Geral (Asjur)
foi criada em 2004 com o intuito de garantir
todo o suporte jurídico necessário ao modelo
de negócio cooperativista no Espírito Santo.
Atualmente o setor possui enfoque nas áreas
de Direito Cooperativo, Direito Material e
Processual do Trabalho, Direito Empresarial,
Gestão de Projetos, Direito Digital e Compliance.
Com o advento da pandemia decorrente da
Covid-19, a Asjur mostrou mais uma vez o seu
poder de reinvenção, levando soluções novas
e seguras, amparadas legalmente, para as cooperativas se adaptarem ao virtual. O setor
seguiu auxiliando na transformação digital de
processos internos e externos, assessorando
as cooperativas em ações e questionamentos que envolvem a representação sindical,
assembleias, resolução e/ou minimização de
problemas, elaborando pareceres e informativos, além de ser o principal responsável pela
implantação da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) no Sistema OCB/ES.

Principais objetivos
•

Prestar serviço especializado nas áreas que
o Sistema OCB/ES necessitar, atuando principalmente por meio da prevenção, com intuito
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de minimizar erros e falhas internas e das cooperativas por falta de conhecimento jurídico;

•

Auxiliar a Diretoria Executiva na tomada de
decisão, assim como os demais setores (quando solicitado e/ou necessário), levando conhecimento jurídico e segurança para dentro das
atividades da organização;

•

Propor soluções céleres, ligadas à estratégia e visando à segurança jurídica, de modo a
evitar demandas judiciais e, quando existentes,
atuando em defesa do Sistema OCB/ES;

•

Elaborar e dar suporte aos setores nos documentos legais que sejam do interesse do Sistema OCB/ES, contribuindo na organização e
controle de documentos jurídicos importantes
e que podem ser requeridos por auditorias e
fiscalizações;

•

Atuar em defesa das cooperativas do estado do Espírito Santo em ações nas quais a
OCB/ES é representante patronal.

Serviços
Clique aqui para conhecer os serviços ofertados na área de Assessoria Jurídica.
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Principais ações
No ano de 2021, a atuação da Asjur foi ancorada
na perspectiva de oferecer
segurança jurídica para
o Sistema OCB/ES e para
as cooperativas, principalmente em um momento de tantas incertezas
trazido pela pandemia.
A especialização técnica
da Asjur permitiu realizar
serviços de alta qualidade
e com retornos positivos
para o cooperativismo.

5

34

informativos
jurídicos
sobre o tema

lgpd

2

10

workshops

para sensibilização dos
colaboradores

Uma das novidades colocadas em prática ao
longo do ano foi o projeto de adequação à
LGPD, em um trabalho apoiado pela Diretoria
Executiva. Ao todo, foram realizadas 34 reuniões internas, oito entrevistas com os setores,
adequação de vários documentos jurídicos,
elaboração e revisão de 10 portarias e resoluções, dois workshops de sensibilização para
os colaboradores do Sistema OCB/ES, além da
criação e divulgação de cinco informativos ju-

8

reuniões
internas

entrevistas com
os setores

portarias e resoluções
elaboradas e revisadas

rídicos e dois workshops on-line sobre o tema
realizados para as cooperativas capixabas.
Na parte sindical, além da condução das negociações sindicais e aconselhamento jurídico na elaboração de minutas e termos, foram
realizadas 122 reuniões atinentes à representatividade sindical das cooperativas. Também foram firmadas Convenções Coletivas
para o biênio 2021/2022 com o Sindicato dos

Reunião realizada entre a Asjur e representantes do Sintracoop-ES.

=
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Trabalhadores em Sociedades Cooperativas e
Entidades do Sistema Cooperativista no Estado do Espírito Santo (Sintracoop-ES), além do
acompanhamento de 12 acordos coletivos,
demonstrando mais uma vez a força da OCB/
ES como representante das cooperativas e
sindicato patronal.

jamento estratégico para alcance das metas
de cada setor e da Unidade Estadual como
um todo. Até o momento, foram realizadas
12 reuniões e entrevistas com os setores,
além de capacitações e troca de informações
com a Unidade Nacional sobre o Sistema de
Gestão de Riscos.

A Asjur, juntamente com a Uide e o consultor Renato Lima, também tem realizado a implantação do Sistema de Gestão de Riscos do
Sistema OCB/ES, realizando reuniões, treinamentos e atuando em conjunto com o plane-

?
!

12

reuniões e entrevistas
com os setores sobre a
gestão de riscos

Demais atividades
Cumprindo o seu papel de disponibilizar
informações relevantes sobre temas de
interesse do cooperativismo, a Asjur realizou
197 pareceres jurídicos orientativos internos
e externos. Além disso, a equipe também
prestou consultoria judicial e extrajudicial em
áreas relacionadas ao cooperativismo e aos
temas trabalhista empresarial, sindical e Lei
Geral de Proteção de Dados.

ASSESSORIA EM
ASSEMBLEIAS GERAIS

14

assembleias
realizadas

Assim como no ano de 2020, o setor
deu continuidade ao assessoramento das
cooperativas na realização de assembleias,
principalmente as digitais. Foram mais de 47
reuniões de planejamento, 89 testes e 14
assembleias realizadas.

89
47

testes

+ DE

=

reuniões de
planejamento
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Além do apoio nas AGs das cooperativas, Asjur também atuou do assessoramento da AGO digital da OCB/ES.

Ademais, a Asjur continuou com atuações na:

•

Redação e revisão de instrumentos de
contratos, convênios, patrocínios e parcerias;

•

Redação e revisão técnica de propostas de
projetos legislativos e minutas de normativos;

•

Avaliação dos processos licitatórios e
seletivos de contratação pessoal do Sescoop/
ES;

•

Apoio técnico em reuniões, bem como
elaboração e revisão de atas, resoluções e
portarias.
Todas essas ações visam trazer ainda
mais segurança jurídica, conformidade e
adequação para o Sistema OCB/ES e para as
cooperativas, fortalecendo continuamente
esse modelo de negócio por meio de entregas
céleres e soluções de qualidade.

•

Assessoramento aos conselhos do Sistema
OCB/ES;

=
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A ASSESSORIA DE Tecnologia da Informação (ATI) foi criada em 2006 para planejar
ações, propor soluções e prestar suporte interno e externo sobre o uso, possibilidades e
aprimoramentos de ferramentas de tecnologia da informação, sejam físicas ou digitais,
além de aprimorar a rotina de trabalho do
Sistema OCB/ES e das cooperativas.
No contexto de distanciamento social
trazido pela pandemia, o setor também ficou
responsável por coordenar o processo de
adaptação da organização para a adoção
do teletrabalho e para o armazenamento de
arquivos em nuvem, evitando que os serviços
prestados aos clientes fossem prejudicados. A
ATI se mantém, ainda, atenta às novidades de
mercado para garantir que a instituição possa
seguir sempre à frente, mesmo diante de um
processo de inovação e atualização cada vez
mais veloz.
Por fim, faz parte do seu escopo manter
uma interface com as diversas equipes da
instituição, a exemplo da Assessoria Jurídica,
com a qual atua diretamente na adequação
dos procedimentos à Lei Geral de Proteção de
Dados Pessoais (LGPD).
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Principais objetivos
•

Manter os sistemas da intuição íntegros e
atualizados, garantindo boa performance e
mais segurança para as informações;

•

Garantir estabilidade nas conexões internas
e mitigar riscos das conexões externas, viabilizando o acesso dos colaboradores aos arquivos e canais de comunicação necessários para
o desenvolvimento das tarefas;

•

Manter equipamentos atualizados e aptos
para o trabalho dos colaboradores, impactando positivamente o atendimento realizado
junto às cooperativas;

•

Proporcionar o aperfeiçoamento contínuo
de tecnologias por meio da busca de sistemas, tecnologias e outras soluções para auxiliar no trabalho dos colaboradores.

Serviços
Clique aqui para conhecer os serviços ofertados na área de Assessoria de Tecnologia da
Informação.
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Principais ações
Ao longo de todo o ano de 2021, foi necessário manter os cuidados e seguir as
orientações dos órgãos competentes para
evitar a disseminação do novo coronavírus
(Covid-19). Com base nesse cenário, a Assessoria de Tecnologia da Informação deu
sequência a um trabalho iniciado em 2020,
quando o advento da pandemia exigiu um
rápido poder de adaptação, com o uso da
tecnologia como principal canal de contato, relacionamento e atendimento, tanto
do público interno quanto dos clientes. Foi
prestado todo o suporte para garantir a melhor utilização dos recursos existentes, assim
como a aquisição de outros que se fizeram
necessários.

A ATI esteve presente nas Assembleias
Gerais das cooperativas capixabas. Além
da assessoria jurídica prestada pela Asjur,
esses momentos também contaram com o
apoio tecnológico do setor, que realizou o
acompanhamento das atividades e atuou nas
Pré-AGOs, orientando inclusive sobre o uso
das ferramentas necessárias para a realização
das reuniões nos formatos digitais.
Mediante as necessidades de inovação, a
equipe também viabilizou projetos e entregas
nesse sentido. Uma dessas ações foi a
implantação do sistema de monitoramento
de risco em tempo real de todas as estações
de trabalho, servidores e redes da instituição,
mitigando riscos e permitindo realizar com
mais facilidade as manutenções preventivas.

Painéis mostram, em tempo real, informações sobre o monitoramento de todas as estações de trabalho do Sistema
OCB/ES.

=
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Além disso, o ano também marcou o início da
utilização do Gestor de Atendimento em todos
os setores do Sistema OCB/ES. A plataforma,
que serve para gerir as demandas internas e
externas da organização, fornece uma série
de indicadores que possibilita compreender o
comportamento dos atendimentos e embasar
melhorias a curto, médio e longo prazo. A
utilização foi iniciada de forma interna e, a
partir dos avanços apresentados, passou a ser
usada também com alguns clientes externos
específicos como forma de verificar, na
prática, como será o seu impacto.

Por fim, a ATI liderou, com a contribuição e
apoio dos demais setores, a construção do
novo portal do Sistema OCB/ES. Lançado no
dia 5 de outubro de 2021 em um evento on-line, o site traz um novo visual, muito mais
moderno, e novas funcionalidades. Além disso, o ambiente virtual surgiu com uma proposta de ser mais responsivo (adaptável aos
diversos formatos de dispositivos), facilitar o
compartilhamento das informações e compilar tudo o que as cooperativas capixabas
precisam um único lugar. A página pode ser
acessada no endereço ocbes.coop.br.

O novo portal do cooperativismo capixaba trouxe uma série de novidades que facilitam o acesso das coops a
serviços e informações.

=
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A COORDENADORIA DE Operações (Coope)
– antiga Gerência de Pessoas e Processos
Estratégicos (Geppe) – é o setor do Sistema
OCB/ES responsável por garantir o pleno
funcionamento da Casa do Cooperativismo
Capixaba, no que tange à sua estrutura
física. Integra as suas responsabilidades a
aquisição e contratação de bens e serviços
para a organização, a gestão da cessão dos
espaços da sede para uso interno e do público
externo, a coordenação das atividades junto
às empresas terceirizadas e a realização de
melhorias prediais, além da condução de
processos seletivos.
A Coope também presta apoio logístico a
todos os setores e às cooperativas, sempre
que necessário, e conduz a pesquisa de
satisfação e a avaliação de desempenho junto
aos colaboradores, assim como compila as
informações referentes à gestão de pessoas.

Principais objetivos
•

Garantir a usabilidade dos espaços da sede
do Sistema OCB/ES, cuidando da estrutura
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física do prédio e realizando a gestão das
reservas;

• Realizar as adequações e manutenções
prediais na Casa do Cooperativismo Capixaba,
contribuindo para a sua segurança e primando
pelo seu bom funcionamento;
•

Elaborar e conduzir os processos seletivos
para a contratação de colaboradores no
Sistema OCB/ES, garantindo a seleção de
profissionais de alta performance e alinhados
aos princípios, valores e dinâmica da
organização;

•

Atuar nas diversas modalidades de
licitação para a aquisição de bens e serviços,
sempre respeitando a legislação vigente,
em consonância com as necessidades da
instituição e dos setores;

•

Intermediar a relação entre a organização
e as empresas terceirizadas prestadoras
de serviços contínuos, viabilizando um
atendimento adequado às demandas
existentes.
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Perfil dos colaboradores

Processos seletivos

A equipe do Sistema OCB/ES que atua
na representação, defesa, capacitação,
desenvolvimento e fortalecimento do modelo
de negócio cooperativista no Espírito Santo
é composta por especialistas das mais
diversas áreas para atender às necessidades e
demandas advindas do movimento.

Como forma de garantir que esse time esteja
cada vez mais qualificado para atuar no
fortalecimento do cooperativismo, a Coope se
empenha para buscar no mercado profissionais
alinhadas à missão, missão, valores, propósito
e princípios desse movimento. Em 2021,
foram realizados cinco processos seletivos,
sendo três para contratação de colaboradores
e outros dois para o preenchimento de vagas
de estágio.

O ano de 2021 foi encerrado com o time
sendo formado por dois diretores executivos
(um presidente e um superintendente) e 38
colaboradores, que estão divididos entre
todos os setores da organização, sendo
três gerentes, três coordenadores, sete
assessores, nove analistas, nove assistentes,
um motorista e oito estagiários. A eles,
soma-se mais quatro membros terceirizados
(sendo duas recepcionistas e duas auxiliares
de serviços gerais), compondo um total de 44
profissionais à disposição do cooperativismo
capixaba.

44

profissionais à disposição
do cooperativismo
capixaba

Tendo como uma de seus pilares a igualdade
de gênero, o Sistema OCB/ES também fechou
o ano com homens e mulheres ocupando,
exatamente, a mesma quantidade de postos
de trabalho, sendo exemplo para outras
organizações na oferta de oportunidades
para todos.

Tempo de Casa
As oportunidades, a boa ambiência de trabalho, o investimento em capacitação e o desejo
de contribuir para a evolução do modelo de
negócio refletem na permanência desses profissionais. Na tabela a seguir, consta a quantidade de colaboradores por tempo de casa.
TEMPO DE CASA

QUANTIDADE DE
COLABORADORES

Menos de 1 ano

6

Entre 1 e 5 anos

18

Entre 5 e 10 anos

8

Entre 10 e 15 anos

3

Mais de 15 anos

5

Investimento
em capacitação

50%
colaboradoras
50%

colaboradores

=

Ao longo de 2021, foi disponibilizada uma carga horária de 899h
em capacitações para os colaboradores, visando o aperfeiçoamento contínuo dos profissionais
que atendem as cooperativas.
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Evolução do clima organizacional
Uma instituição que reconhece a importância
de cada colaborador tem neles os principais
elementos para construir um ambiente
de qualidade, responsável e profissional.
Essa já é uma realidade no Sistema OCB/
ES, comprovada pelo selo internacional do
Programa Great Place To Work Institute
(GPTW). Desde 2019, a organização realiza
a pesquisa de clima com seus colaboradores,
registrando evolução a cada ano.

Em 2021, a Unidade Estadual obteve o seu
maior desempenho histórico, chegando a 96
pontos. A nota, uma das mais altas do estado,
levou o Sistema OCB/ES a ser considerado o
2º melhor lugar para trabalhar no Espírito
Santo, com uma menção no Anuário 200
Maiores e Melhores Empresas no ES 2021, do
Instituto Euvaldo Lodi (IEL).

Avaliação realizada pelos próprios colaboradores demonstra a satisfação com o ambiente de trabalho do
Sistema OCB/ES.

=
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certificada mais uma vez
Agora também como o 2º melhor lugar
entre as empresas de pequeno porte para
trabalhar no Espírito Santo

PONTUAÇÃO NOS
ÚLTIMOS ANOS

88 94
2019

2020

96
2021

Contratações

Utilização do espaço

A Coope também conduziu diversos processos
para aquisição de bens e contratação de
serviços para a estrutura do Sistema OCB/
ES e junto a diversos setores, seguindo a
premissa da Diretoria Executiva de garantir
espaços e equipamentos de ponta para o
desenvolvimento das atividades e para um
atendimento de excelência às cooperativas.
Ao longo do ano, foram:

Além disso, o setor gerenciou a utilização dos
espaços físicos da Casa do Cooperativismo
Capixaba, disponibilizando-os para diversas
atividades desenvolvidas pelo cooperativismo. No ano de 2021, as instalações foram
utilizadas 142 vezes para a realização de reuniões, assembleias, capacitações e eventos
promovidos pelas cooperativas e parceiros,
sempre mantendo os cuidados e protocolos
sanitários exigidas pelo momento.

13
73

=

Inexigibilidades
Licitatórias

Dispensas
Licitatórias

22

Contratos de
Prestação de Serviços
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A GERÊNCIA DE Desenvolvimento Cooperativista (Gedec) é responsável por elaborar
e implementar ações e soluções focadas no
desenvolvimento das cooperativas nas áreas
de monitoramento, formação profissional,
desenvolvimento organizacional e promoção
social.
O setor é estruturado em unidades que se
interrelacionam, convergindo para entregas
unificadas e multidisciplinares, sempre buscando a excelência e a satisfação das cooperativas registradas e de nossos clientes
internos. Por meio de diversas iniciativas elaboradas, a Gedec contribui para o desenvolvimento e adoção de boas práticas de gestão
e governança, resultando no aprimoramento
da cooperativa, na sustentabilidade do negócio cooperativo e no cumprimento dos seus
objetivos econômicos, sociais, culturais e
ambientais, atuando e também contribuindo
com o desenvolvimento interno da gestão do
Sistema OCB/ES.

Principais objetivos
•

Proporcionar conhecimento a respeito da
doutrina, princípios, valores e características
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da sociedade cooperativa, visando aumentar
os níveis de conhecimento da sociedade acerca do cooperativismo;

• Apoiar as cooperativas capixabas nos
processos de comunicação, disponibilizando
informações, orientando as equipes e prestando serviços diretamente a elas;
•

Contribuir para desenvolver conhecimentos, habilidades e atitudes necessárias à qualificação profissional das pessoas que atuam
nas cooperativas;

•

Estimular a educação e a disseminação da
cultura cooperativista por meio de ações com
foco no bem-estar e na qualidade de vida das
pessoas, contribuindo para o desenvolvimento pleno das cooperativas e de suas comunidades;

•

Ser um centro de soluções e conexões
para a indução do desenvolvimento cooperativista no Espírito Santo, assessorando as
cooperativas tecnicamente em várias áreas
do conhecimento, a fim de viabilizar um cooperativismo cada vez mais forte, profissional,
presente na sociedade capixaba e preparado
para encantar o mercado.
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Asjur Gedec
A Assessoria Jurídica da Gerência de Desenvolvimento Cooperativista (Asjur Gedec) é focada em soluções de mercado. Sua principal
atribuição é o processo de análise, identificação e apresentação de soluções de mitigação
de riscos e passivos jurídicos inerentes à atividade comercial e estrutura societária, além
de processos de liquidação, incorporação e
fusão de cooperativas.
Dedicada principalmente ao Direito Cooperativo e ao Direito Societário Cooperativo, a
unidade também entrega soluções nas mais
diversas áreas do Direito, realizando as interfaces de aplicação dos instrumentos jurídicos
às peculiaridades constitutivas e funcionais
das sociedades cooperativas, colaborando
para a perenização dos negócios, bem como
na criação de um virtuoso ambiente jurídico e
negocial, necessário para as inovações e empreendimentos cooperativistas, desde os mais
tradicionais até os mais disruptivos.

=

Em 2021, a Asjur Gedec deu importante
colaboração na interpretação e atualização
das normas e suas aplicações em situações
de excepcionalidade, principalmente com as

Apoio da Asjur Gedec na correta interpretação da tributação do Ato Cooperativo no município de Serra/ES.
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inovações e alterações legislativas trazidas
pelo cenário pós-pandêmico, reforçando a
presença do cooperativismo nos debates em
comitês e comissões públicas de interesse.
Foram quase 200 pareceres e opinamentos
jurídicos, além de manuais orientativos,
e-mails circulares, ofícios a órgãos públicos,
confecção de minutas e de projetos de lei e
realização de diversos eventos, como lives,
webinários e palestras. A média mensal foi de
120 atendimentos diretos às cooperativas
e suas equipes técnicas.
Outra importante frente de trabalho é a
intensa participação e colaboração técnicojurídica em Grupos de Trabalho (GT) da OCB
Nacional, contribuindo sempre para a criação
de soluções de impacto em âmbito nacional.
Em 2021, houve atuação no GT de Licitações,
bem como no grupo que discutiu a
atualização das normas nacionais de registro
e regularidade de obrigações das cooperativas
(atual Resolução 066/2021) e, também, no
grupo de trabalho que retomou as discussões
de atualização da Lei Geral do Cooperativismo
(Lei 5.764/71), posicionando a Asjur Gedec

como referência entre as unidades estaduais
da OCB. Em destacada atuação, a unidade foi
responsável pela atualização do modelo de
impugnação de editais de licitações públicas,
que será distribuído às unidades estaduais da
OCB por sua Assessoria Jurídica nacional, além
das importantes contribuições técnicas nos
debates de revisão da Súmula 281 do TCU, da
criação do projeto da cartilha orientativa para
a administração pública sobre as sociedades
cooperativas, como também a atualização
da IN 05/17 do MPOG, que são alguns dos
principais entraves à livre participação das
cooperativas em licitações por todo o país.
Além disso, a Asjur Gedec funciona em
apoio jurídico direto às atividades de monitoramento, controle de registros, certificação, constituição e regularidade das cooperativas, assim como no suporte às atividades
de relações institucionais e interesses internos
do Sistema OCB/ES, com atuação opinativa e
consultiva aos Conselhos da OCB/ES e do Sescoop/ES e suas respectivas Diretorias Executivas, interagindo em alinhamento operacional
e institucional com a Asjur Geral, auxiliando
e prestando importante suporte nas diversas
atividades jurídicas desenvolvidas.

Apoio à Assessoria de Relações Institucionais (Arin) na exposição do modelo societário cooperativo e firmação de
parceria direta entre o Sistema OCB/ES e a Ceturb/ES.

=
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Formação Profissional Cooperativista
A área oferece soluções de forma integrada
para a formação e capacitação profissional
dos empregados de cooperativas, dos
cooperados e de seus familiares. É responsável
pelo desenvolvimento de programas e
projetos de profissionalização próprios e em
parceria com outras instituições, além de
atender às necessidades de treinamento das

cooperativas. A unidade busca alinhar as
suas ações com o planejamento estratégico
da Unidade Estadual e das cooperativas,
tirando o melhor aproveitamento do recurso,
com o acompanhamento do planejamento,
execução e fechamento das ações com foco
em resultados.

PRINCIPAIS AÇÕES
Ao longo de todo o ano, a equipe de
formação profissional atuou com o objetivo
de promover experiências, disponibilizar
informações e construir um conhecimento que
pudesse contribuir, na prática, com o avanço,

o desenvolvimento e os aprimoramentos das
cooperativas capixabas. Todo esse trabalho
resultou em uma série de turmas, programas
e eventos que trataram diversos temas, da
liderança à inovação.

Somatório das ações centralizadas e descentralizadas

703

479

467

Ações Centralizadas

Ações Descentralizadas

Total de ações

=
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Total da carga horária

Total de beneficiários
(ações centralizadas
e descentralizadas)

(ações centralizadas
e descentralizadas)

8.524

26.927
5.329

2019

5.051

2020

2021

17.519

18.596

2021

2020

2019

Media de Satisfação

9,31

Índice de satisfação
com as ações de
desenvolvimento
humano

9,35

9,13

(ações centralizadas)

2019

2020

2021

PROGRAMA DE INOVAÇÃO
A inovação também norteou as ofertas da
instituição. Para incentivar, desenvolver e
potencializar as competências técnicas e
comportamentais de empregados e dirigentes

=

das cooperativas capixabas, fomentando
a cultura de inovação e a disseminação de
conhecimento sobre o tema, foi lançado o
Programa de Inovação do Cooperativismo
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Turma do Programa de Inovação do Cooperativismo Capixaba, realizado pelo Sistema OCB/ES em 2021, durante um
dos encontros presenciais.

Capixaba, alinhado às diretrizes prioritárias para
o modelo de negócio e de atuação do Sistema
OCB/ES, definidas no 14° Congresso Brasileiro
do Cooperativismo e nos Encontros Regionais

do Cooperativismo Capixaba (Aproximacoop),
em 2019. A ação foi desenvolvida em parceria
com o Instituto Superior de Administração e
Economia do Mercosul (Isae).

FORMACOOP

de Gestão Avançada para Lideranças Cooperativistas Capixabas (Lidercoop). A iniciativa
tem o objetivo de desenvolver nos participantes as competências essenciais de gestão,
com visão e conhecimento das várias funções
empresariais e de negócios aplicáveis às cooperativas.

O Programa de Formação de Dirigentes e Gerentes de Cooperativas (Formacoop) foi desenvolvido para atender à demanda das cooperativas capixabas por ações nas áreas de:
recursos humanos, planejamento estratégico,
inovação, governança cooperativista, gestão
financeira e sistema cooperativista. Iniciado
em 2019, o programa já está em sua sexta
turma (duas turmas em 2021), que formaram 153 participantes.

LIDERCOOP
Entendendo o papel importante assumido pelos líderes nas organizações, o Sistema OCB/
ES deu início, em maio de 2021, ao Programa

=

EXTENSÃO PROGESCOOP/PAEX
Também houve a extensão do Programa de
Gestão Avançada das Cooperativas Agropecuárias (Progescoop) e Parceiros para a Excelência (Paex), que ampliam a qualificação
dos gestores e diretores visando ao amadurecimento das cooperativas e fortalecimento da gestão. Os programas são conduzidos
pela Fundação Dom Cabral (FDC), em parceria
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com o Sistema OCB/ES, e permitem aos participantes acessarem um modelo de gestão
capaz de alinhar propósito, estratégia, inovação, impacto social e resultados em curto,
médio e longo prazos.
Em 2021, o programa contabilizou a participação de sete cooperativas dos ramos Agropecuário e Saúde.

SOLUÇÕES DE DESENVOLVIMENTO
ORGANIZACIONAL
Com ciclos periódicos de avaliação ou
autoavaliação, os diagnósticos do Sistema
OCB permitem, entre outras coisas, que
a instituição oferte soluções de gestão
de acordo com as necessidades de cada
cooperativa. O uso dessas ferramentas
permitiu ao Sistema OCB/ES apoiar as
cooperativas na execução de programas de
desenvolvimento organizacional em 2021,
auxiliando diretamente a sanar lacunas nas
áreas de governança, estratégia, gestão
e processos e impulsionando sua eficácia
operacional.

ENCONTRO DE CONSELHEIROS E
LIDERANÇAS COOPERATIVISTAS

Reunião da Extensão do Progescoop realizada pela
Fundação Dom Cabral e pela cooperativa Cooabriel
em novembro de 2021.

QUALIFICACOOP

Em novembro de 2021, foi realizado pelo
Sistema OCB/ES o Encontro de Conselheiros
e Lideranças Cooperativistas, um momento
pensado para promover a integração entre o
público, analisar os resultados da atuação das
cooperativas e refletir sobre os desafios para
o desenvolvimento do modelo de negócio

Desenvolvido desde 2018, o Qualificacoop
é um desdobramento do Planejamento
Estratégico do Sistema OCB/ES que visa
qualificar empregados e dirigentes do
cooperativismo capixaba por meio de
soluções de aprendizagem de alto impacto.
O projeto foi desenvolvido em diversas
etapas, que resultaram em seis Jornadas
de Aprendizagem, sendo uma por ramo/
transversal e uma jornada fundamental.
Na última reunião realizada em 2021 com
os conselheiros do Sistema OCB/ES foram
apresentadas as diretrizes e trilhas de
aprendizagem do projeto, que irão contribuir
para o desenvolvimento e fortalecimento do
movimento cooperativista no estado.

=

Encontro reuniu conselheiros e lideranças cooperativistas para discutir temas fundamentais para o modelo
de negócio.
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cooperativista no Espírito Santo. Como parte
da programação, foram realizadas palestras
que abordaram temas como “cenários e
perspectivas econômicas para o Espírito
Santo” e “criatividade para inovação”.

acesso gratuito para as cooperativas capixabas e conta com mais de 40 cursos on-line
(autoinstrucionais). Em 2021, foram:

+ DE

CAPACITACOOP
A equipe de formação profissional também
seguiu o processo de incentivo ao acesso e
utilização da plataforma Capacitacoop, um
ambiente virtual lançado pelo Sistema OCB
em 2020 com diversas capacitações para as
cooperativas brasileiras. A ferramenta possui

50

cursos
acessados

1.048

beneficiários atingidos

+ DE

5.800
horas concluídas

SEMINÁRIO PARA AS COOPS AGRO
Desenvolvido em parceria com o Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa),
o 1º Seminário Capixaba de Aperfeiçoamento
das Cooperativas do Ramo Agropecuário teve
o intuito de promover um encontro estadual
entre as cooperativas agropecuárias do Espírito
Santo para discutir as principais necessidades

do setor, apresentar cases de sucesso e debater
temas relevantes para o segmento.
Durante os três dias, foram realizadas diversas
palestras e painéis com diferentes assuntos
envolvendo as ações que afetam diretamente
o agronegócio capixaba.

Programação do seminário, realizado pelo Sistema OCB/ES em Domingos Martins, contou com uma série de discussões
importantes para o agro.

=
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PESQUISA DE SATISFAÇÃO COM ADHs
Uma pesquisa realizada pela equipe do Sistema OCB/ES junto aos Agentes de Desenvolvimento Humano (ADHs) que atuam nas
cooperativas capixabas apontou um alto índice de satisfação com as ações desenvolvidas

Você conhece a relação de serviços oferecidos
pelo Sistema OCB/ES?

pela instituição ao longo de 2021. O levantamento ouviu 22 profissionais de 16 cooperativas diferentes.
Confira os resultados:

Qual o seu grau de satisfação com relação à
equipe de Formação Profissional e Promoção
Social do Sistema OCB/ES?

19
Parcialmente

6

15

Sim

16

7
3
MUITO
SATISFEITO

Qual foi a utilidade dos conteúdos apresentados
nas ações de formação e desenvolvimento
profissional ofertados pelo Sistema OCB/ES?

Extremamente
útil

11

SATISFEITO

Facilidade de contato

18

MUITO
SATISFEITO

Rapidez/Celeridade
no Atendimento

17
5

4

Muito útil

11

MUITO
SATISFEITO

SATISFEITO

SATISFEITO

MUITO
SATISFEITO

Clareza/Celeridade
no Atendimento

SATISFEITO

Cordialidade

Promoção Social Cooperativista
A área compreende um conjunto integrado de
ações com enfoque educativo para promover
a cultura da cooperação, o bem-estar e a
qualidade de vida das pessoas, contribuindo
para o desenvolvimento sustentável das

=

cooperativas e, consequentemente, das
comunidades onde estão instaladas. As
atividades são realizadas nas áreas de
educação, saúde, cultura, integração social,
geração de renda e meio ambiente.
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COOPERATIVAS MIRINS

Curso de Mídias Sociais realizado pelo Sistema OCB/ES em parceria com o Instituto Sicoob na Coop-União em 2021.

O Programa Cooperativa Mirim é fruto da
parceria entre o Sistema OCB/ES, o Instituto
Sicoob, o Sicoob Espírito Santo e três cooperativas do segmento educacional. Por meio
dele, os alunos das cooperativas educacionais
têm a oportunidade de atuar, dirigir e coordenar as suas próprias cooperativas, sob a orientação de um professor orientador, permitindo
uma melhor compreensão desse modelo de
negócio desde a fase escolar.
Atualmente o estado do Espírito Santo conta
com três cooperativas mirins, formadas por
aproximadamente 150 cooperados.

3 coops mirins
COM

150 cooperados

Clique aqui e saiba mais sobre o programa.

=

PRÊMIO DE DESENHO E VÍDEO E
COOPERJOVEM
O Prêmio Estadual de Desenho e Vídeo é uma
iniciativa que compõe o cronograma de ações
do programa Cooperjovem e tem por objetivo fortalecer a aprendizagem a partir de produções artísticas, onde os alunos desenvolverão a criatividade e a expressão. O intuito é
disseminar a cultura cooperativista e a cultura
da cooperação para o público familiar.
Em 2021, tendo como temática os 50 anos
da OCB/ES – celebrados em 2022 –, a premiação contou com uma nova categoria de
desenho destinada à participação dos filhos
de cooperados e empregados de cooperativas de todos os ramos e segmentos.
Clique aqui e conheça mais sobre o Cooperjovem.
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9

cooperativas
participantes

(sete do segmento educacional
e duas do Ramo Crédito)

62

mais de

400

desenhos e
vídeos inscritos

participantes
impactados

na etapa estadual

em todas as etapas

DIA DE COOPERAR
A cada ano, o cooperativismo capixaba
reforça o seu papel social com a realização
de diversas iniciativas desenvolvidas em
celebração do Dia de Cooperar (Dia C).

Somatório de cooperativas
participantes no Dia C
Cooperativas Participantes - Dia C

50

Em meio a tantas perdas e desafios vivenciados
nos últimos anos, o Dia C 2021 resgatou a
esperança por momentos melhores.
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Devido aos desafios impostos pela Covid-19,
a maioria das ações teve como objetivo
minimizar os impactos sociais causados
pela crise sanitária, representando 83% das
iniciativas.
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Clique aqui e saiba mais sobre o Dia C.
2019

136

ações
realizadas

11%
+ DE

=

60
mil

2020

2021

mais engajamento
das coops em relação
ao anterior

pessoas beneficiadas
diretamente
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NÚCLEOS FEMININOS COOPERATIVISTAS
Os Núcleos Femininos foram criados para
promover a inclusão e a participação cada
vez mais igualitária das mulheres no modelo
de negócio cooperativista, seguindo os seus
princípios e valores. O projeto é aberto às
cooperadas, empregadas, esposas e filhas
de cooperados das cooperativas capixabas,
oferecendo capacitações direcionadas às
demandas do dia a dia e promovendo a
formação de lideranças femininas atuantes.

Em 2021, durante o período de pandemia e
diante das restrições de encontros presenciais,
foi realizada uma reunião virtual do Sistema
OCB/ES com as coordenadoras dos núcleos
femininos para levantar temáticas para compor
a Trilha de Capacitação do ano. Os temas
mais votados foram: empreendedorismo
feminino; relacionamento familiar em tempos
de isolamento social; e saúde, bem-estar e
qualidade de vida.

Monitoramento
Nesta unidade são conduzidas ações para
indução do desenvolvimento cooperativista
nos eixos Identidade, Gestão, Governança
e Desempenho, além da realização de
atendimento técnico, contribuindo para o bom
funcionamento da sociedade cooperativa.

CERTIFICAÇÃO DE
REGULARIDADE TÉCNICA (CRT)
Sustentáculo das principais ações da equipe de
monitoramento, o programa de Certificação
de Regularidade Técnica (CRT) tem como foco
assessorar as cooperativas registradas no cumprimento às exigências legais e normativas dos

órgãos federais, estaduais e municipais, bem
como dos princípios e diretrizes do cooperativismo.
A iniciativa busca promover nas cooperativas a adoção de boas práticas de gestão e
governança, aprimorando seus processos,
aumentando a produtividade e a competitividade das organizações, além de assegurar
a identidade cooperativista. Esses itens são
fundamentais para a promoção, defesa e disseminação desse modelo de negócio. A experiência chegou a ser apresentada para outras
unidades estaduais.
Clique aqui para acessar mais informações
da CRT.
Entre os instrumentos utilizados para diagnóstico e desenvolvimento da CRT, destacam-se:

•

Programa de acompanhamento da Gestão
das Cooperativas (PAGC): foca nos aspectos
legais e societários do modelo cooperativo,
além de sua doutrina.

Equipe de Monitoramento do Sistema OCB/ES apresenta experiência da CRT à Unidade Estadual de Goiás.

=

Clique aqui e saiba mais.
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•

Programa de Desenvolvimento da Gestão
das Cooperativas (PDGC): promove a adoção
de boas práticas de governança e gestão por
parte das cooperativas, com metodologia
pautada no Modelo de Excelência da Gestão® (MEG).

•

Clique aqui e saiba mais.

Clique aqui e saiba mais.

Programa de Desenvolvimento Econômico-Financeiro (Desempenho): profissionaliza
o tratamento dos dados sociais, econômicos
e financeiros, oportunizando à cooperativa
analisar indicadores e formular cenários comparativos.

DEMAIS AÇÕES DESTINADAS AO ACOMPANHAMENTO DAS COOPS

Acompanhamento de assembleias, assessoramento em diversos temas e emissão de pareceres técnicos estão entre
as ações desenvolvidas pela unidade.

•

Acompanhamento de assembleias:

Historicamente o Sistema OCB/ES acompanha as assembleias gerais das cooperativas
ativas e regulares, antes durante de depois
da sua realização. Além disso, também presta assessoramento durante as assembleias de

=

constituição de novas cooperativas, resguardando e mantendo os aspectos e princípios
do modelo cooperativo. Em 2021, a equipe
deu continuidade a esse trabalho.
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Acompanhamento de assembleias

80

75

63

48
18
ordinária

extraordinária

ASSEMBLEIAS
GERAIS

8

híbrida

(ordinária/
extraordinária)

semipresencial

Número de participação do Sistema OCB/ES

digital

Presencial

96
Número de Assembleias Gerais

146

A equipe também preparou um compilado de materiais e informações sobre o tema.
Clique aqui para acessar todos os materiais e conhecer mais sobre o acompanhamento de AGs.

•

Atendimentos técnicos:

O intuito deste serviço é, em conjunto com a
cooperativa, gerar diagnósticos por meio da
aplicação dos instrumentos, levantar dados
diversos, realizar análises da CRT e prestar
assessorias diversas. Essas oportunidades
foram utilizadas para orientar quanto às boas

=

práticas de governança e gestão, com foco na
eficiência e no aumento da competitividade
das cooperativas capixabas.
Durante 2021, as visitas técnicas ocorreram
em formato híbrido, potencializando a atuação da equipe, conforme ilustrado pelo gráfico a seguir:
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Atendimentos técnicos

27

Visitas
técnicas

1.117

142

Reuniões
presenciais

•

Videoconferência

149:20

60:05

300:31

Horas internas

Horas
remotas

Horas externas

Pareceres técnicos:

Toda demanda formal recebida pelo Sistema
OCB/ES é acompanhada de parecer igualmente
formal, no qual são realizadas assessorias
abrangendo a legislação cooperativista e
afins, como atualizações de estatutos sociais,
atas, editais e outros assuntos correlatos.

82
•

pareceres técnicos
enviados

assessoramento é realizado pela equipe de
Monitoramento e pelos assessores jurídicos
do Sistema, do início ao fim do processo.

•

Assessoria na constituição de coops:

Grupos interessados em constituir uma nova
cooperativa também encontram suporte no
Sistema OCB/ES por meio do processo de assessoria, que é digital e está normatizado por
gruposde Administração da
resolução do Conselho
atendidos
OCB/ES. A equipe presta toda a assessoria necessária do momento inicial até a assembleia
de constituição.

37

Assessoria nos processos de fusão/
incorporação e dissolução/liquidação:
pareceres técnicos
grupos
enviados
atendidos
O Sistema OCB/ES realiza atendimento técnico
aos grupos com interesse de fortalecer os
negócios existentes a partir da união de uma
ou mais cooperativas (fusão e incorporação),
Clique aqui e conheça mais sobre como
bem como aos que decidem extinguir sua
montar uma cooperativa.
sociedade (dissolução e liquidação). Todo o

82

=

37
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•

Sistemas Seja.coop/Sou.coop:

Com os Sistemas Seja.Coop e Sou.Coop, a
Unidade de Monitoramento seguiu, ao longo de 2021, organizando os processos de
pedido de registro de maneira 100% on-line. Além disso, por meio do Sou.Coop, as
cooperativas puderam atualizar seu cadastro
de maneira rápida, eficiente e inteiramente

dentro da plataforma, mantendo-se regular
com o Sistema.
Clique aqui e conheça mais sobre o
Seja.Coop.
Clique aqui e conheça mais sobre o
Sou.Coop.

Unidade de Inteligência, Dados e Estatística (Uide)
Com o objetivo de promover a gestão das
informações e dos resultados obtidos por
meio da atuação da equipe finalística, a
Unidade de Inteligência, Dados e Estatística
(Uide) está focada na constante atualização
da base de dados do cooperativismo, consolidando materiais e realizando levantamentos dos dados sociais, contábeis, econômicos, financeiros e técnicos desse modelo de
negócio no estado. Entre os seus objetivos,
está: manter o Sistema OCB/ES e seus par-

ceiros munidos de informações relevantes e
tempestivas; coordenar o Censo do Cooperativismo Capixaba; controlar as estatísticas
dos atendimentos prestados às cooperativas,
identificando melhorias no processo de coleta dessas informações; promover a inteligência dos números por segmento econômico
e ramo, gerindo tais informações; e apoiar
demais unidades no levantamento, organização e análise de seus dados e resultados.

Reunião com a equipe da Uide para discussão das ações da unidade.

=
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PRINCIPAIS AÇÕES
O trabalho desenvolvido pela Uide no que
tange à atualização dos indicadores serve de
base para a elaboração do Anuário do Cooperativismo Capixaba (clique aqui para acessar), que chegou à sua 2ª edição em 2021. A
publicação proporciona ao leitor um aprofundamento na história do cooperativismo capixaba, destacando a evolução de cada ramo
nos últimos anos e permitindo compreender
os caminhos percorridos pelo movimento cooperativista.
A elaboração do anuário ocorreu em parceria
com a Assessoria de Comunicação (Ascom) e
com a Coordenadoria de Operações (Coope),
além de contar com especialistas externos
do Jornalismo e da Economia para potencia-

lizar a qualidade do documento. Tais estratégias resultaram no sucesso da 2ª edição e
na consolidação dessa prática entre as ações
do Sistema OCB/ES, uma vez que a publicação demonstra o impacto social e econômico
do cooperativismo no Espírito Santo, Brasil e
mundo, propiciando seu reconhecimento por
parte da sociedade e dos demais usuários da
informação, observada sua valiosa e longeva
contribuição.
Outro aspecto que proporcionou grande
avanço em 2021 advém do apoio da Uide à
implantação e adoção do Gestor de Atendimento, plataforma com foco na gestão dos
atendimentos internos e externos realizados
por todas as equipes do Sistema OCB/ES. A
primeira etapa desse processo perpassa pelo
controle interno sistematizado das demandas

Em fase de testes, o Gestor de Atendimento já compila os dados das principais demandas atendidas pela Gedec.

=
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do setor, almejando a posterior ampliação
para as cooperativas. Nesse formato, após
implantação, as cooperativas poderão acompanhar o andamento das demandas de forma
on-line, interagindo com o técnico receptor da
demanda e por meio do painel via Power BI.
O ambiente virtual se encontra em fase de
amadurecimento, mas já faz registro e controle das principais demandas da Gerência de
Desenvolvimento Cooperativista.

De forma geral, a unidade
realizou mais de

600 h

em ações destinadas ao alcance
dos objetivos estratégicos

Unidade de Gestão Estratégica e Processos (Ugep)
A Unidade de Gestão Estratégica e Processos
(Ugep) é responsável por coordenar a implementação e consolidação de todas as iniciativas voltadas à operacionalização do Planejamento Estratégico (PE) do Sistema OCB/ES,

pelo mapeamento e revisões dos processos
junto aos setores e pela elaboração dos planos de ação, projetos e capacitação dos colaboradores, além do foco no fortalecimento
da cultura organizacional voltada à estratégia.

Encontro de Gestão do Planejamento Estratégico realizado em dezembro de 2021 com todos os colaboradores
do Sistema OCB/ES

=
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O desenvolvimento do PE conta com a
contribuição da Diretoria Executiva, dos
gestores e colaboradores, com o aval
dos conselhos do Sistema OCB/ES. A sua
adoção tem como objetivo promover o
aprimoramento nos processos, assim como
alcançar os objetivos estratégicos almejados
e, portanto, realizar entregas ainda mais
qualificadas para as cooperativas.

PRINCIPAIS AÇÕES
Em 2021, além da atuação da Ugep e da atual
consultoria prestadora de serviços, houve
reuniões, palestras, workshops, capacitações
e treinamentos para o time de colaboradores,
assim como atuação in loco para discussão
e desenvolvimento dos temas correlatos e
reports para a diretoria e conselhos.

Entre as atividades desenvolvidas no ano de
2021, pode-se destacar:

•

Painel de Desempenho dos Indicadores e Monitoramento do Planejamento
Estratégico: o Painel de Desempenho dos Indicadores foi criado com objetivo de centralizar informações sobre o status e acompanhamento mensal das metas e dos indicadores
estratégicos e operacionais da organização,
sempre alinhados com os objetivos nacionais.
A partir disso, iniciou-se o monitoramento
periódico dos indicadores de desempenho
do Sistema OCB/ES para acompanhar os seus
respectivos desenvolvimentos. O fluxo de atualização consiste na seguinte forma:

Atualização dos
indicadores
e contexto pelos setores

Coleta de
melhorias

Consolidação dos
dados pela Ugep e
envio para o consultor

Apresentação nas
Reuniões de Alinhamento
Estratégico (RAEs)

=
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Fórum de revisão dos mapas e indicadores estratégicos realizado em dezembro de 2021 com a equipe da Ugep,
gestores e pontos focais.

•

•

Continuidade da Padronização, Revisão e Melhoria dos Processos operacionais: na busca pelo aperfeiçoamento da
estratégia e dos processos, a organização
adotou a boa prática da revisitar os processos
mapeados, possibilitando a sua atualização
com foco nas melhorias identificadas ou até
mesmo no mapeamento de novos processos.

Programa de Capacitação Continuada do PE: consiste em reuniões curtas
para disseminação e revisão de conhecimento, contemplando diversos temas
relacionados à estratégia organizacional,
com objetivo de engajar os colaboradores e, principalmente, propiciar a fixação
do aprendizado a partir de dinâmicas em
grupo.

•

Fortalecimento da Cultura Organizacional: para garantir que os colaboradores do
Sistema OCB/ES estejam envolvidos com o desenvolvimento dos trabalhos relacionados ao
Planejamento Estratégico, foram promovidos:

•

Realização do IV e V Encontro de
Gestão: tem como intenção promover
reflexões e repactuações sobre a importância do plano estratégico e disseminar
o status do andamento do projeto do
Planejamento Estratégico para os colaboradores. Os encontros contaram com o
apoio e participação da Diretoria Executiva do Sistema OCB/ES.

•

Pílulas da Estratégia: envio semanal
de dicas e esclarecimentos na forma de
textos e/ou vídeos curtos, por e-mail e
WhatsApp, aos colaboradores do Sistema
OCB/ES, buscando promover informações
úteis, aplicáveis à rotina de trabalho e de
fácil entendimento, voltadas à estratégia.
Foram encaminhadas cerca de 50 Pílulas
da Estratégia.

=

•

Revisão Sintética do Planejamento Estratégico para 2022: visando mensurar o
desempenho dos processos e objetivos estratégicos, foram realizados diversos fóruns co-
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laborativos com foco em três etapas: revisão
da matriz SWOT, revisão dos mapas estratégicos e revisão dos indicadores e projetos estratégicos.
Para o ano de 2022, a Ugep seguirá atuando
nessa frente com foco no aperfeiçoamento

do modelo de gestão estratégica, contemplando atividades de fortalecimento da sua
cultura, intensificação do monitoramento do
Planejamento Estratégico, revisão e melhoria
contínua dos processos operacionais e automatização dos riscos organizacionais.

Unidade Administrativa (Unad)
A Unidade Administrativa (Unad) é responsável pela condução das atividades administrativas da Gedec, atuando frente ao controle
e manutenção da regularidade das cooperativas que estão registradas no Sistema OCB/
ES. Com participação no Grupo Técnico de
Controle de Registro, a unidade auxilia na
abertura de atendimento a novos grupos,
apoiando os técnicos no Programa de Orientação Cooperativista e contribuindo tanto no
processo de registro de cooperativas quanto
na sua suspensão. Executa também, como
apoio, a realização das Reuniões Setoriais
promovidas pela Gedec, assim como desempenha controles internos do setor com in-

terface com todas as unidades, entre outras
atividades administrativas.
Além disso, diante do Acordo de Cooperação
Técnica firmado entre a Agência Nacional de
Transportes Terrestres (ANTT) e a Organização das Cooperativas do Brasil (OCB), presta
atendimento às cooperativas de transporte
de cargas atinente a procedimentos relativos
ao cadastro e recadastro dos transportadores
rodoviários de cargas no Registro Nacional
dos Transportadores Rodoviários de Cargas
(RNTRC), por meio do sistema Sitcarga, que é
integrado ao Sistema RNTRC da Agência Reguladora.

Reunião do Grupo Técnico de Controle de Registro: alinhamento referente à resolução 066/2021.

=
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ATUAÇÃO DE DESTAQUE
Em 2021, a Unad, em parceria com os técnicos de monitoramento da Gedec, realizou dois
mutirões do Sou.Coop com o intuito de auxiliar as cooperativas na atualização e manutenção de seu registro e, consequentemente, na
adimplência das cooperativas registradas.
O evento ocorreu nos meses de maio e abril
em formato on-line, via aplicativo Zoom, em

que a equipe se disponibilizou para prestar esclarecimentos de informações sobre registro,
atualização do cadastro e adimplências. Graças a esse movimento e atuação da equipe,
o Sistema OCB/ES obteve índices altos de regularidade. Como resultado, teve-se aumento

89%

das cooperativas
atualizaram seu
cadastro pelo Sou.Coop

de cooperativas com seu registro atualizado
no ano de 2021, em que foi atingido o percentual aproximado de 89% de atualização
cadastral.

Equipe da Unad atuou no Mutirão Sou.Coop para
tirar dúvidas, disponibilizar informações e orientar as
cooperativas capixabas sobre o uso da plataforma.

Para o ano de 2022, a unidade continuará estimulando as cooperativas a manterem
a regularidade de seu registro, com foco no
aperfeiçoamento dos processos, controles e
atendimentos de excelência às cooperativas,
conforme diretrizes e orientações das gerências e da Diretoria Executiva.

Unidade Contábil Tributária (Unicont)
A Unidade Contábil Tributária (Unicont) tem
como objetivo propiciar o fortalecimento e o
desenvolvimento das cooperativas por meio da
orientação, disseminação da doutrina e da defesa do modelo, contando com a participação e
representação em diversos foros que impactam
diretamente em sua tributação, gestão e escrituração contábil.
É oferecida às cooperativas capixabas registradas e adimplentes uma consultoria e assessoria
contábil, tributária, fiscal e trabalhista a partir
da emissão de pareceres e de estudos de caso,

=

com o intuito de mitigar possíveis riscos na adoção das práticas relacionadas a esse modelo societário.

Reunião da equipe da Unicont para alinhar ações
da unidade.
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PRINCIPAIS AÇÕES

página), contribuindo efetivamente com as
ações destinadas à defesa e à disseminação
do cooperativismo, com foco na redução
dos impactos provenientes da interpretação
equivocada desse modelo.

Ao longo de 2021, a Unicont disseminou
79 pareceres e diversos informativos (vide
gráfico a seguir), além de participar de uma
série de reuniões (veja na tabela ao final da

Elaboração de pareceres
73

67

59
44

40

2015

2016

78

79

2020

2021

52

20

2013

2014

2017

2018

2019

Representações em grupos e comissões

Nº reuniões realizadas

GTFAZ - Grupo de
Trabalho da Secretaria
da Fazenda

Conta com participação de diversos
representantes dos setores econômicos
do estado, levando temas importantes
para a Sefaz/ES.

16

Cecont - Comissão de
Estudos Contábeis e
Tributários da Unidade
Nacional

Atua em nível nacional com foco no
modelo cooperativista. O grupo tem
atuado, discutido e acompanhado, entre
outros assuntos, a reforma tributária e
seus desdobramentos.

11

Comissão de Educação
Profissional Continuada
do CRC/ES

Responsável por coordenar o Programa
de Educação Profissional Continuada,
em conformidade com a NBC PG 12(R3),
qualificando o exercício da profissão
contábil.

6

=
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Destaca-se a atuação no auxílio ao encerramento das demonstrações contábeis das cooperativas, com a análise e posterior proposição de melhorias e/ou ratificação das práticas
apresentadas, e do auxílio efetivo nos processos de incorporação e liquidação.
A equipe é responsável por conduzir e representar o Sistema OCB/ES na parceria com os
atores do mundo contábil, com destaque ao
Conselho Regional de Contabilidade do Espírito Santo (CRC-ES) e ao Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis e das Empresas
de Assessoramento, Perícias, Informações e
Pesquisas do Estado do Espírito Santo (Sescon-ES), além de organizar a rede de contatos
com os escritórios contábeis que atendem as
cooperativas enquanto prestadores de serviços externos.
Outro destaque foi a atualização do Manual de Orientações Contábeis - Rotinas de
Encerramento do Exercício 2021, que contém informações de grande relevância para os
contadores das cooperativas, incluindo modelos das demonstrações contábeis obrigatórias,
além do auxílio ao processo de registro de
atos mercantis na Junta Comercial do Estado
do Espírito Santo (Jucees), por meio do alinhamento com a equipe da autarquia. A Unidade
também apoiou a atualização do Manual de

Realização de Assembleias Gerais como forma
de mitigar eventuais inconformidades, culminando na otimização do tempo de registo.
Em 2021, foi publicado ainda o Manual de
Fundos e Reservas para Cooperativas (clique
aqui), um importante compilado de informações abrangendo a forma de constituição,
contabilização e composição desses mecanismos tão importantes para o cooperativismo.

Clique aqui para acessar.

13

capacitações diretamente
relacionadas à Unicont

Em novembro de 2021, a unidade realizou o Fórum Contábil Cooperativista, que contou com a participação do
presidente do Sescon/ES, Elido Emmerich.

=
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Ações com participação de várias unidades
•

Grupo Técnico de Inteligência de Monitoramento - GTIM
O GTIM tem a missão de traçar estratégias
e aprimorar as tecnologias para desenvolvimento das ações do Monitoramento ao longo do ano, discutindo pautas permanentes. É
composto por membros do Monitoramento,
da Unicont e da Asjur Gedec e se reúne uma
vez por mês, preferencialmente de maneira
virtual. A alternância da sua liderança é uma
das suas premissas, para que todos os técnicos possam auxiliar a Gedec em todos os processos. Também realizam reuniões específicas
com a participação de um representante da
Formação Profissional a fim de dar subsídio
para as formulações das capacitações que
possam atacar as lacunas identificadas na
aplicação das ferramentas do monitoramento
cooperativista.

•

Grupo Técnico de Inteligência de
Desenvolvimento Humano - GTIDH
Em 2021 foi criado o Grupo Técnico de Inteligência para o Desenvolvimento Humano,
que reúne periodicamente a equipe de Desenvolvimento Humano com a participação,
em alguns momentos, dos técnicos do Monitoramento, para o planejamento, acompanhamento e aperfeiçoamento dos processos,
programas, projetos e demais ações da área
de Formação Profissional e Promoção Social.

•

Grupo Técnico de Controle de Registro
- GTCR
O grupo foi criado no intuito de debater sobre os processos de registro e inativação,
conforme resolução da Unidade Nacional.
As reuniões ocorrem sempre que necessário
para discutir e aperfeiçoar o procedimento
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de controle de registro cooperativista, respectiva regularidade, utilização do Sou.Coop
e processo de ativação/inativação, conforme
resolução da Unidade Estadual e resolução
nacional.

•

Grupo Aberto Multidisciplinar para
Inovação - Gami
O Gami tem objetivo de potencializar a organização de um ecossistema interno favorável
para a inovação, com a participação coletiva
e com foco em open innovation, bem como
estimular a inovação do cooperativismo capixaba. O grupo surgiu a partir da participação
dos técnicos no Programa de Inovação do
Sistema OCB/ES com o desafio de canalizar
atitudes inovadoras que venham a contribuir
internamente com os processos da organização.

•

Comitê Permanente de Orçamento

Comitê criado com o propósito de elaborar,
preencher, propor e controlar o orçamento
da Gerência de Desenvolvimento Cooperativista vinculado aos objetivos estratégicos no
âmbito do Sescoop/ES, dentro das normativas
vigentes e em concordância com a Gerência
Financeira.

•

NegóciosCoop

A Gedec também capitaneou o processo de
adesão das cooperativas capixabas à plataforma NegóciosCoop, lançada em 2021 pelo
Sistema OCB com o intuito de fomentar a
prática da intercooperação entre as cooperativas de todo o Brasil. O ambiente virtual
funciona como uma vitrine para os produtos
e serviços da cooperativa. No primeiro ano, o
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Espírito Santo registrou 21 cooperativas cadastradas, das quais 16 tiveram pelo menos um anúncio ativo. O ano foi encerrado com 44 anúncios publicados e ativos.
Clique aqui

para conhecer a plataforma.

•

nança, identidade cooperativista e desempenho de cada respectivo ramo do cooperativismo capixaba. O espaço também foi aberto
para ouvir os anseios, pontos de melhorias
e sugestões dos dirigentes cooperativistas;
assim como para promover debates sobre a
forma de trabalho e estratégias para o cooperativismo capixaba.

Parceria entre Sistema OCB/ES e
Sebrae/ES
Também foi firmado o Termo de Cooperação
Técnica entre a OCB/ES e o Sebrae/ES que
resultou em mais de R$ 4 milhões de recursos e projetos viabilizados no ano de
2021 para impulsionar o desenvolvimento do
cooperativismo agro, especialmente nos segmentos café e leite.

•

256 participantes;
79 cooperativas presentes nos ciclos;
4 entidades externas;
27 horas de reuniões realizadas.

Conexão com Startups

Em 2021 o Sistema OCB Nacional promoveu a
1ª edição do programa Conexão com Startups,
que teve como tema “Intercooperação”
e buscou startups que pudessem trazer
soluções para os desafios das cooperativas.
Na seleção de 10 projetos em âmbito
nacional, foram contempladas quatro
cooperativas capixabas, que contaram com
o apoio da equipe técnica do Sistema OCB/
ES para identificação das soluções para os
apontamentos levantados.
Clique aqui para mais detalhes.

•

Índices de realização
(somatório dos três ciclos)

•

Em meio aos desafios de 2021, o Sistema
OCB/ES considera extremamente relevante as
opiniões e feedbacks em relação à qualidade
dos serviços prestados pela equipe às cooperativas. Para isso, foi realizada uma pesquisa
de satisfação durante as Reuniões Setoriais e
por meio do envio de questionário anônimo
por e-mail para todas as cooperativas registradas à época, alcançado aproximadamente
120 respostas.

Reuniões Setoriais

Para abrir um espaço de diálogo e aproximação com as cooperativas capixabas, o Sistema
OCB/ES deu sequência em 2021 às Reuniões
Setoriais. No ano, foram realizados três ciclos,
Acreditam que o Sistema
com apresentação dos serviços disponíveis,
demonstra clareza e
das ações desenvolvidas e em desenvolvimenqualidade no atendimento
prestado às coops.
to e dos resultados alcançados. Como novidade, a nova rodada de encontros apresentou
pela primeira vez os índices de gestão, gover-
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Pesquisa de satisfação

Satisfação com a
rapidez e celeridade no
atendimento

Acreditam que o Sistema
demonstra clareza e
qualidade no atendimento
prestado às coops

98,25%
97,60%
98,25%
95,20% 65

Por unanimidade, os respondentes da pesquisa concordam que o Sistema OCB/ES promove
um ambiente favorável para o desenvolvimento do cooperativismo capixaba, o que indica
que está cumprindo com o propósito estratégico, refletindo no excelente atendimento às
cooperativas registradas.

Satisfação com a rapidez e
celeridade no atendimento

98,25%

tam que o Sistema
emonstra clareza e
de no atendimento
prestado às coops.

Satisfação com a
dez e celeridade no
atendimento

97,60%

100%

98,25%

das cooperativas concordam que promovemos
um ambiente favorável para o desenvolvimento
do cooperativismo capixaba.

Quantas 95
vezes
,20a%cooperativa
Quantas
a cooperativa
utilizouvezes
os serviços
doutilizou os
serviços
do
Sistema
OCB/ES?
Sistema OCB/ES?
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30

24

99,12%

4
1 VEZ

DE 2 A
3 VEZES

DE 4 A
5 VEZES

disseram que estão satisfeitos
com os nossos atendentimentos e
serviços e que os recomendariam.

MAIS DE
5 VEZES

99,12%

PLATAFORMAS QUE PODEM AJUDAR A SUA COOPERATIVA!

Clique

Se disseram satisfeitos dos
nossos
atendimentos
serviços,
inovação dasecoops
Portal de
bem
como nos recomendariam
brasileiras

Encontre, num só lugar, produtos
e serviços de para as coops

Clique

Encontre, num só lugar,
produtos e serviços de
para as coops

Clique

onde tem coop,
tem identidade, inovação,
capacitação, conexão

Portal de inovação das
coops brasileiras
Clique

Conheça nossas plataformas

Conheça o PDGC, a
ferramenta que auxilia no
fortalecimento da
autogestão da sua coop
Clique

=

Mostre o impacto da
nossa atuação no país
Clique
Clique

Cadastre, consolide e acompanhe
os resultados da sua coop pela
Ferramenta Desempenho
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A GERÊNCIA DE Finanças e Contabilidade
da OCB/ES (Gefin OCB/ES) foi criada no ano
de 2004, trazendo para dentro da instituição
a análise de resultados, com metodologia e
processos próprios, permitindo um crescimento saudável da organização.

OCB/ES são equivalentes para se obter um
bom resultado;

Além disso, é graças ao setor que se pode saber quando, como e quanto utilizar dos recursos da OCB/ES, auxiliando na tomada de
decisões. Aos longo dos anos, a Gefin OCB/
ES foi se estruturando e, consequentemente,
afunilou suas atividades para as áreas de finanças, contabilidade, orçamento e departamento pessoal.

•

•

Fornecer informações relativas aos bens e
aos direitos à propriedade, indicando como
são afetados pelas operações;
Registrar, classificar e demonstrar todos
os fenômenos que ocorrem no patrimônio da
entidade;

•

Cuidar da gestão de pessoas de forma
humanizada, elaborando os pagamentos de
proventos, benefícios, guias previdenciárias,
entre outros;

•

Principais objetivos

Gerir os recursos financeiros da entidade,
controlando os fluxos de caixa de maneira eficiente;

•

•

Elaborar e controlar o orçamento econômico e financeiro da organização para facilitar o planejamento e a tomada de decisões;

•

Realizar o cálculo do ponto de equilíbrio,
momento em que as receitas e despesas da

= < >

Arrecadar taxas e contribuições obrigatórias e facultativas que lhe são delegadas, conforme o Estatuto Social da OCB/ES e legislações vigentes.
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Financeiro
A área financeira é responsável pela administração dos recursos financeiros da empresa.
Portanto, ela tem o papel principal de garantir
uma boa gestão dos recursos disponíveis (a
receber ou a pagar), com a utilização de me-

canismos que auxiliam a organização a reduzir e controlar os seus gastos de acordo com a
realidade vigente, contribuindo para tomadas
de decisão adequadas.

ADIMPLÊNCIA E INADIMPLÊNCIA
O acompanhamento da adimplência/inadimplência é realizado de forma diária, com
fechamento mensal para informação à Diretoria Executiva e para as reuniões ordinárias
bimensais dos Conselhos de Administração,
Fiscal e Ética, sendo apresentados os relató-

rios das cooperativas que possuem alguma
taxa ou contribuição em aberto.
Dessa forma, está demonstrado no gráfico
abaixo a inadimplência financeira anual das
Contribuições Estatutárias.

Porcentagem da inadimplência

7

2021
2020
2019
2018
2017

2
3

| 5,9%

119

| 1,7%

119

| 2,2%

134
15
17

| 11,8%

| 13,6%

Inadimplente

=

127
125
Total de Cooperativas
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CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS
A manutenção das atividades e o orçamento da OCB/ES são orientados e estruturados
a partir das Contribuições Estatuárias, pagas
pelas cooperativas registradas no Sistema
OCB/ES. Cada uma das contribuições possui
uma finalidade, conforme detalhado nos tópicos seguintes.

o Sistema OCB. Essa arrecadação se constitui da importância de 0,2% (dois décimos por
cento) sobre a soma dos valores do capital
integralizado corrigido e quaisquer fundos e
reservas, inclusive os resultantes de correção
monetária. A Reserva de Reavaliação do Ativo
Permanente não estará sujeita à Contribuição
Cooperativista.

•

Em 2021, a tabela vigente teve como valor
mínimo (contribuição mínima obrigatória) R$
745,00 (setecentos e quarenta e cinco reais)
e teto R$ 162.000,00 (cento e sessenta e dois
reais). O recolhimento da CCoop é feito anualmente até o dia 31 de maio. No gráfico abaixo, apresentamos a relação do recolhimento
contabilizado por ramos do cooperativismo.

Contribuição Cooperativista

A Contribuição Cooperativista (CCoop) foi
instituída pela Lei Federal 5764/71 (art. 108
e seus parágrafos) e consta no Estatuto Social da OCB/ES. A arrecadação é feita pela
OCB/ES, porém 40% (quarenta por cento)
do montante pertence à Unidade Nacional,

Contribuição Cooperativista 2021 (Base 2020)
CONTRIBUIÇÃO COOPERATIVISTA 2021 (BASE 2020)

AGROPECUÁRIO
341.628,57
22%

PRODUÇÃO DE BENS
E SERVIÇOS
4.364,41
0%
* SAÚDE
306.867,82
20%
TRANSPORTE
40.949,11
3%

CONSUMO
3.862,72
0%

RAMO CRÉDITO
SICOOB/ES
CRÉDITO SOLTEIRAS
COOPERÁGUIA
SICOOB SERVIDORES
UNICRED/MG/ES
CECOOP
RAMO SAÚDE
* CRÉDITO
834.619,20
55%

INFRAESTRUTURA
1.791,69
0%

TOTAL

R$ 1.534.084,00

=

UNIMED/ES
Espec. Médicas
Odontológicas
RAMO AGROPECUÁRIO
SELITA
COOABRIEL
COOPEAVI
CACAL
RAMO TRANSPORTE
SERRANA
COOPGRANÉIS
COOPCAM
COOPROVES
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54,41%
42,62%
10,67%
2,46%
1,76%
1,24%
1,32%

20,00%
18,80%
1,36%
0,07%
22,27%
5,96%
5,78%
4,48%
1,22%
2,67%
0,63%
0,57%
0,24%
0,09%

•

Contribuição Confederativa

A Contribuição Confederativa (Confed) tem
caráter tributário e é obrigatória, conforme
definido nos artigos 588 e 589 da Consolida-

ção das Leis do Trabalho (CLT). O pagamento
é feito anualmente no mês de agosto, e o valor pago é distribuído como segue:

10% para a confederação (CNCoop);
20% para a federação (Fecoop/Sulene;
70% para o sindicato respectivo (OCB/ES);

No gráfico a seguir, apresentamos a relação
do recolhimento da Confed, contabilizado

por ramos do cooperativismo e referente ao
ano de 2021.

Contribuição Confederativa 2021
CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2021

AGROPECUÁRIO
74.024,56
15%

CONSUMO
4.757,38
1%

PRODUÇÃO DE BENS
E SERVIÇOS
1.189,31
0%

* SAÚDE
114.701,89
23%

TRANSPORTE
19.684,57
4%

* CRÉDITO
291.056,15
57%

INFRAESTRUTURA
1.790,14
0%

TOTAL

R$ 507.204,00

=

RAMO CRÉDITO

57,38%

Sicoob/ES
Coops. Solteiras
COOPERÁGUIA
SICOOB SERVIDORES
SICRES
CECOOP

44,92%
10,94%
6,81%
4,36%
0,00%
0,00%

RAMO AGROPECUÁRIO
COOABRIEL
COOPEAVI
SELITA
CACAL

14,59%
3,77%
3,74%
3,72%
0,61%

RAMO SAÚDE
UNIMED/ES
ESPEC. MÉDICAS
ODONTOLÓGICAS

22,61%
21,25%
0,90%
0,14%

RAMO TRANSPORTE

2,67%

COOPGRANÉIS
COOPETRANSERRANA
SERRANA
COOPTAC

0,68%
0,51%
0,44%
0,23%
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•

Taxa de Manutenção Mensal

A Taxa de Manutenção Mensal (TMM) é definida no artigo 52, no inciso III do novo Estatuto Social da OCB/ES. O valor mínimo a ser
pago é R$ 257,00 (duzentos e cinquenta e
sete reais), e as cooperativas recém-registradas ficam isentas durante os 6 (seis) primeiros
meses após o registro. Importante registrar
que todo o montante da TMM pertencente
à OCB/ES.
Conforme consta no artigo 52 - Parágrafo
Único do Estatuto Social da OCB/ES, aprovado na Assembleia Geral Extraordinário (AGE)

de 3 de setembro de 2009, nos meses de outubro o pagamento da TMM será efetuado
em dobro e com reajuste anual automático
nos meses de maio.
O reajuste é feito de acordo com a variação
do Índice Nacional de Preços ao Consumidor
(INPC) do Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE), discutido e deliberado anualmente em Assembleia Geral Ordinária (AGO)
e por meio da Resolução Nº 002/2006 OCB/
ES, referente aos critérios de enquadramento
da TMM.

Taxa de Manutenção Mensal 2021
TAXA DE MANUTENÇÃO MENSAL - 2021
AGROPECUÁRIO
312.675,00
22%
PRODUÇÃO DE BENS
E SERVIÇOS
23.424,00

2%

* SAÚDE
291.476,00
20%
TRANSPORTE
119.430,76
8%

CONSUMO
40.613,00
3%

* CRÉDITO
617.884,00
44%

INFRAESTRUTURA
10.283,00
1%

TOTAL

R$ 1.415.786,00

No gráfico a seguir, apresentamos as Contribuições Estatutárias conforme Estatuto Social
da OCB/ES, de forma a esclarecer a importância delas. Podemos analisar a representativi-

=

RAMO CRÉDITO
SICOOB/ES
CRÉDITO SOLTEIRAS
SICRES
SICOOB SERVIDORES
COOPFISCO
CECOOP

43,64%
21,42%
2,16%
1,94%
1,83%
1,27%
12,15%

RAMO AGROPECUÁRIO
COOPEAVI
SELITA
COOABRIEL
CAVIL

22,08%
4,12%
3,27%
2,64%
1,35%

RAMO SAÚDE

20,59%

UNIMED/ES
Espec. Médicas
Odontológicas

12,39%
4,23%
0,64%

RAMO TRANSPORTE
SERRANA
COOPGRANÉIS
COOPCAM
COOPROVES

2,67%
0,63%
0,57%
0,24%
0,09%

dade da TMM, da CCoop e da Confed, nessa ordem. Essas contribuições são essenciais
para que possamos realizar um trabalho de
monitoramento e orientação às cooperativas.
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Contribuições

Contr. Confederativa
Contr. Cooperativista
Taxa de Manutenção Mensal

% Evolução Ano
2021
2020

% Entre Receitas
2021
2020

8,25%
7,88%
5,43%

14,67%
44,38%
40,95%

-5,13%
7,88%
5,43%

% Despesas
2021
2020

14,49%
43,98%
41,53%

11,80%
35,69%
32,93%

13,17%
39,98%
37,75%

Orçamento
O orçamento tem como objetivo identificar
os componentes do planejamento financeiro
por meio da utilização de um sistema orçamentário, entendido como um plano abrangendo todo o conjunto das operações anuais

de uma empresa através da formalização do
desempenho dessas funções administrativas,
compreendendo a previsão de receitas e despesas futuras para a administração de determinado exercício.

Tabela do orçamento 2022
ORÇAMENTO 2022
(Valores expressos em Reais)

=

RECEITAS
Contribuição Cooperativista - CCoop
Contribuição Confederativa
Taxa de Manutenção Mensal - TMM
Juros Cota Capital
Convênio de Gestão - Fecoop/Sulene
Convênio de Gestão - Sescoop/ES
CNC - Arrecadação via Sescoop/ES
Prêmio de Jornalismo Cooperativista
OCB Nacional

4.823.000
1.601.000
542.000
1.620.000
40.000
138.000
530.000
72.000
130.000
150.000

DESPESAS
Empregados Celetistas e Estagiários
Administrativas / Manutenção / Ativ. Meio
Administrativas / Manutenção / Ativ. Fim
Formação Profissional/Monitoramento *
Apoio Institucional / Ativ. Fim *
Publicidade/Propaganda
Direx e Conselhos

4.610.000
1.765.000
1.210.000
80.000
250.000
300.000
400.000
605.000

RESULTADO OPERACIONAL
Receitas Financeiras

213.000
70.000

RESULTADO DO ANO
* Apoio às ações do Sescoop/ES

283.000
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Contabilidade
A contabilidade é responsável por registrar,
analisar, controlar e evidenciar os atos e fatos
de gestão orçamentária, financeira e patrimonial. Para tanto, entre as atividades desenvolvidas estão: executar os recursos financeiros e
orçamentários da unidade, auxiliar no processo de prestação de contas relativo à captação
de recursos por meio de convênios, termos de

execução descentralizada e instrumentos congêneres, atender às obrigações fiscais principais e acessórias, registrar os eventos patrimoniais da unidade de acordo com as Normas
Brasileiras de Contabilidade, além de prover
a administração da Unidade de informações
contábeis, financeiras e orçamentárias suficientes para a tomada de decisão.

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Balanço patrimonial

ATIVO
CIRCULANTE
Caixa e Equivalentes de Caixa
Caixa e Bancos
Apl. Financ. Sicoob Sul Serrano e Servidores
Apl. Convênios Aderes/MAPA
CONTRIBUIÇÕES E TAXAS ESTATUTÁRIAS
Contribuições Legais e Estatutárias
Adiantamentos de Férias e 13º
Outros Créditos
ALMOXARIFADO
Material de Consumo

OCB/ES - SINDICATO E ORGANIZAÇÃO DAS COOPERATIVAS BRASILEIRAS DO ESTADO DO ES
CNPJ: 27.060.433/0001-99
BALANÇO PATRIMONIAL
Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020
(Valores expressos em Reais )
2021
2020
PASSIVO
2.887.200,35
2.562.798,95
CIRCULANTE
NE 4
2.837.629,04
2.480.315,21
OBRIGAÇÕES A PAGAR
63.267,65
81.369,84
Fornecedores
2.704.727,72
2.116.136,97
Convênios Aderes/MAPA
69.633,67
282.808,40
Consignações a Recolher
Obrigações Sociais a Recolher/FOPAG
Contr. Coop. a Repassar a OCB
NE 5
8.805,30
3.325,15
109,00
840,00
Provisões Férias
8.078,30
2.485,15
Financiamento de Veículos
618,00
0,00
NE 6

DESPESAS ANTECIPADAS
Despesas Antecipadas
BENS EM COMODATO
Bens em Comodato - Veículos
NÃO CIRCULANTE
Investimentos
Imobilizado
Intangível
Construções em Andamento

NE 7

NE 8
NE 9
NE 9
NE 9

TOTAL

25.975,22
25.975,22
14.790,79
14.790,79

22.920,25
22.920,25

0,00
0,00

356.200,00
356.200,00

1.785.396,90
390.933,91
1.394.378,78
84,21
0,00
4.672.597,25

As Notas Explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis.

PEDRO SCARPI
MELHORIM:86
299948787

=

Assinado de forma
digital por PEDRO
SCARPI
MELHORIM:86299948787
Dados: 2022.02.10
09:28:48 -03'00'

56.238,34
56.238,34

PASSIVO NÃO CIRCULANTE
Financiamento de Veículos

NE 10.b
NE 10.c
NE 11

2021
436.264,96
436.264,96
111.206,32
69.117,39
654,17
70.711,67
10.252,67
139.364,12
34.958,62

2020
525.044,57
525.044,57
95.252,86
215.259,39
572,35
73.742,57
11.645,86
95.304,87
33.266,67

NE 11

11.677,81
11.677,81

46.444,45
46.444,45

NE 10.a

BENS EM COMODATO
Bens em Comodato - Veículos

NE 7

0,00
0,00

356.200,00
356.200,00

1.903.899,43
358.445,96
1.545.293,47
160,00
0,00

PATRIMÔNIO LIQUIDO
Patrimônio Social
Centro de Formação Cooperativista
Reserva de Manutenção e Investimentos
Superávit do Exercício

NE 12

4.224.654,48
1.598.100,78
0,00
2.297.108,60
329.445,10

3.895.209,36
1.398.100,78
0,00
2.010.533,93
486.574,65

4.822.898,38

TOTAL

4.672.597,25

4.822.898,38

NE 12.a
NE 12.b

MARIA

CARLOS ANDRE Assinado de forma
digital por CARLOS
ROSILENE
SANTOS DE
ANDRE SANTOS DE
OLIVEIRA:75101 OLIVEIRA:75101483753 FAVALESSA:045
Dados: 2022.02.09
97960708
483753
15:38:13 -03'00'
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Assinado de forma digital
por MARIA ROSILENE
FAVALESSA:04597960708
Dados: 2022.02.09
15:42:46 -03'00'

Demonstração dos fluxos de caixa
OCB/ES - SINDICATO E ORGANIZAÇÃO DAS COOPERATIVAS BRASILEIRAS DO ESTADO DO ES
CNPJ: 27.060.433/0001-99
DEMOSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO
Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020
(Valores expressos em Reais )
2021

2020

329.445,10

486.574,67

162.597,82
-34.760,80

150.971,71
-15.338,88

SUPERÁVIT AJUSTADO

457.282,12

622.207,50

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
Contas a Receber
Almoxarifado
Despesas Antecipadas
Obrigações Operacionais
Outras obrigações
Obrigações Trabalhistas
Contrib. Coop. A Repassar - OCB Nacional
Provisões
CAIXA NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

-5.480,15
30.263,12
8.129,46
-130.188,52
81,82
-3.030,90
-1.393,19
44.059,25
-57.559,11
399.723,01

3.496,07
-20.570,12
-12.654,15
-92.429,05
232,16
12.873,19
-13.138,86
12.088,30
-110.102,46
512.105,04

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS
Investimentos
Aquisição Imobilizado
CAIXA LÍQUIDO UTILIZADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

2.272,85
-11.607,34
-9.334,49

-1.320,00
-159.258,19
-160.578,19

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO
Variações de Financiamentos
CAIXA LÍQUIDO UTILIZADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

-33.074,69
-33.074,69

79.711,12
79.711,12

357.313,83
2.480.315,21
2.837.629,04
357.313,83

431.237,97
2.049.077,24
2.480.315,21
431.237,97

FLUXOS DE CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES
Superávit/Déficit líquido do exercício
Ajustes para reconciliar o superávit/déficit do exercício
Depreciação e amortização
Sobras capitalizadas

Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício
Variações de caixa e equivalentes de caixa
As Notas Explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis.

PEDRO SCARPI
MELHORIM:86
299948787

=

Assinado de forma digital
por PEDRO SCARPI
MELHORIM:86299948787
Dados: 2022.03.23
17:41:53 -03'00'

CARLOS ANDRE
SANTOS DE
OLIVEIRA:7510148
3753

Assinado de forma digital
por CARLOS ANDRE SANTOS
DE OLIVEIRA:75101483753
Dados: 2022.03.23 16:56:08
-03'00'

Assinado de forma digital
por MARIA ROSILENE
MARIA ROSILENE
FAVALESSA:04597960708
FAVALESSA:04597960708
Dados: 2022.03.23
11:33:08 -03'00'
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Demonstração do resultado do exercício
OCB/ES - SINDICATO E ORGANIZAÇÃO DAS COOPERATIVAS BRASILEIRAS DO ESTADO DO ES
CNPJ: 27.060.433/0001-99
DEMOSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020
(Valores expressos em Reais )

RECEITAS OPERACIONAIS
Contribuição Cooperativista - CCOOP
Contribuição Confederativa - CONFED
Taxa de Manutenção Mensal - TMM
Taxa de Registro de Cooperativas
Inscrição em Cursos
Juros Cota Capital
FECOOP SULENE
Convênio de Gestão - SESCOOP/ES
CNC - Arrecadação via SESCOOP/ES
Projeto SomosCoop - Sudeste
Outras Receitas Diversas
Prêmio de Jornalismo Cooperativista
Receita de Alienação de Imobilizado
Receita de Reversão de Provisões
OCB Nacional

2021
4.516.911,72
1.534.083,61
507.204,00
1.415.785,76
660,00
34.760,80
137.880,00
427.475,95
66.600,00
114.554,40
28.407,20
106.000,00
56.000,00
87.500,00

2020
3.994.853,34
1.422.066,24
468.554,92
1.342.835,00
417,90
775,00
7.390,57
137.880,00
289.493,70
199.640,01
65.800,00
60.000,00

∆%
13,07%
7,88%
8,25%
5,43%
57,93%
-100,00%
370,34%
0,00%
47,66%
0,00%
0,00%
-85,77%
0,00%
-14,89%
0,00%
45,83%

DESPESAS OPERACIONAIS
Empregados Celetistas e Estagiários
Manut. Administrativas / Ativ. Meio
Manut. Administrativas / Ativ. Fim
Formação Profissional/Monitoramento *
Apoio Institucional *
Publicidade/Propaganda
DIREX - Presidência - Pró-Labore
DIREX - Superintendência - PJ
Conselheiros (CA / CF e CE)

4.298.853,46
1.522.502,14
1.250.059,66
43.319,67
187.400,26
362.696,14
405.390,95
360.123,34
59.751,00
107.610,30

3.557.097,58
1.339.768,47
995.796,86
58.768,93
76.419,36
476.287,31
134.130,06
344.699,11
44.109,00
87.118,48

20,85%
13,64%
25,53%
-26,29%
145,23%
-23,85%
202,24%
4,47%
35,46%
23,52%

111.386,84
111.386,84
329.445,10

48.818,91
48.818,91
486.574,67

128,16%
128,16%
-32,29%

RESULTADO FINANCEIRO
Receitas Financeiras
DÉFICIT/SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO
As Notas Explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE
DÉFICIT/SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO
Reversão Reserva Centro de Formação
Juros s/Rendimento Aplicação Centro de Formação

329.445,10
0,00
0,00

486.574,67
0,00
0,00

OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES

329.445,10

486.574,67

As Notas Explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis.

Assinado de forma

PEDRO
digital por PEDRO
SCARPI
SCARPI
MELHORIM:862999
MELHORIM:8 48787
2022.02.10
6299948787 Dados:
09:27:28 -03'00'

=

CARLOS
ANDRE
SANTOS DE
OLIVEIRA:75
101483753

Assinado de forma
digital por CARLOS
ANDRE SANTOS DE
OLIVEIRA:7510148
3753
Dados: 2022.02.09
15:40:04 -03'00'

Assinado de forma
MARIA
digital por MARIA
ROSILENE
ROSILENE
FAVALESSA:04597960
FAVALESSA:0 708
Dados: 2022.02.09
4597960708 15:45:01 -03'00'
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Demonstração das mutações do patrimônio líquido
OCB/ES - SINDICATO E ORGANIZAÇÃO DAS COOPERATIVAS BRASILEIRAS DO ESTADO DO ES
CNPJ: 27.060.433/0001-99
DEMOSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020
(Valores expressos em Reais )

Saldos em 31/12/2019

Patrimônio
Social

Centro de
Formação
Cooperativista

Reservas de
Manutenção e
Investimentos

Superávit/
Defícit

Patrimônio
Líquido

1.398.100,78

1.182.811,48

578.283,81

249.438,64

3.408.634,71

249.438,64

-249.438,64

486.574,67
-

Destinação Superávit 2019
Centro de Formação Cooperativista
Juros s/Rendimento Aplicação Centro de Formação
Reserva de Manutenção e Investimentos
Superávit/Déficit do Exercício
Superávit Acumulado
Saldos em 31/12/2020
Destinação Superávit 2020
Centro de Formação Cooperativista
Juros s/Rendimento Aplicação Centro de Formação
Reserva de Manutenção e Investimentos
Superávit/Déficit do Exercício
Superávit Acumulado

-1.182.811,48

486.574,67

1.398.100,78

0,00

=

Assinado de forma digital por PEDRO SCARPI
MELHORIM:86299948787
Dados: 2022.02.10 07:58:59 -03'00'

486.574,67

3.895.209,38

-486.574,67

(286.574,67)
286.574,67
329.445,10
-

286.574,67
329.445,10

0,00

Assinado de forma

PEDRO SCARPI MELHORIM:86299948787

2.010.533,93

200.000,00

Saldos em 31/12/2021
1.598.100,78
As Notas Explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis.

de forma digital
PEDRO SCARPI Assinado
por PEDRO SCARPI
MELHORIM:86 MELHORIM:86299948787
Dados: 2022.02.10
09:26:46 -03'00'
299948787

1.182.811,48

CARLOS ANDRE digital por CARLOS
ANDRE SANTOS DE
SANTOS DE
OLIVEIRA:7510148375
OLIVEIRA:7510 3
Dados: 2022.02.09
1483753
15:39:25 -03'00'

2.297.108,60

329.445,10

4.224.654,48

Assinado de forma
MARIA
digital por MARIA
ROSILENE
ROSILENE
FAVALESSA:0459796070
FAVALESSA:04 8
Dados: 2022.02.09
597960708
15:44:38 -03'00'
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Notas explicativas às demonstrações contábeis
Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
Exercício findo em 31 de dezembro de 2021 e 2020
1. Contexto Operacional
O Sindicato e Organização das Cooperativas do Estado do Espírito Santo – OCB/ES, é uma
entidade sindical sem fins lucrativos, imune do imposto de renda e isenta da contribuição
social, e tem por finalidade a prestação de serviços aos seus associados e rege-se por seu
Estatuto, pela Constituição Federal e pelas disposições legais vigentes.
2. Elaboração das Demonstrações Financeiras
As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis
adotadas no Brasil e as normas expedidas pelo Conselho Federal de Contabilidade – CFC, em
especial a ITG 2002, aprovada pela Resolução 1.409 de 2012, e NBC TG 1.000, aplicada as
pequenas e médias empresas.
Trata-se de demonstrações contábeis individuais e encontram-se apresentadas em moeda
corrente nacional – denominada de Real, sendo também a moeda funcional, tendo sido
aprovadas pela administração em 28/01/2022.
Essas demonstrações seguiram os princípios, métodos e critérios uniformes em relação
àqueles adotados no encerramento do último exercício social, findo em 31/12/2020.
3. Principais Práticas Contábeis
a) Para elaboração do Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Contábeis foram
observados os “Princípios Fundamentais de Contabilidade”, bem como as Normas
Brasileiras de Contabilidade e suas interpretações Técnicas e Comunicados Técnicos,
editados pelo Conselho Federal de Contabilidade – CFC.
b) Apuração de Resultado – As Receitas Estatutárias e despesas foram apropriadas
mensalmente, em observância aos princípios da oportunidade e competência.
c) Ativo e Passivo Circulante – Os ativos e passivos circulantes são compostos por valores
realizáveis ou exigíveis até 12 meses após o encerramento do balanço.
d) Imobilizado – Está demonstrado pelo custo histórico de aquisição até 31/12/2021 e
depreciado pelo método linear, observando-se as taxas estabelecidas em função do
tempo de vida útil fixado por espécie de bens.
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4. Caixa e Equivalentes de Caixa
As contas de caixa e equivalentes de caixa estão assim representadas:
Descrição
Caixa e Bancos Conta Movimento
Aplicações - Sicoob/ES, BB e Sicoob Servidores
Aplicação – Convênios
Total

2021
63.267,65
2.705.244,00
69.117,39
2.837.629,04

2020
81.369,84
2.194.232,37
204.713,00
2.480.315,21

Os valores das contas estão devidamente conciliados com os juros reconhecidos até a data
do balanço, conforme demonstrativos arquivados no setor financeiro/contábil.
5. Contribuições e Taxas Estatutárias
O grupo é formado pelas contribuições estatutárias quais sejam: Contribuição
Cooperativista, Contribuição Sindical Patronal e Taxa de Manutenção Mensal. Neste grupo
foram alocados os valores concedidos a títulos de adiantamento de férias e 13º dos
colaboradores.
Descrição
Contribuições Legais e Estatutárias ¹
Adiantamento de Férias e 13º salário
Outros a receber
Total

2021

2020
109,00
8.078,30
618,00
8.805,30

840,00
2.485,15
0,00
3.325,15

¹ Os Créditos a receber sob a rubrica de Contribuições Legais e Estatutárias, referem-se a
débitos a receber de cooperativas filiadas.
6. Almoxarifado
O saldo desta conta, no montante de R$ 25.975,22 (em 2020 R$ 56.238,34), representa todo
o material técnico, didático e de expediente que são utilizados pelos colaboradores e de
apoio às visitas técnicas.
7. Bens em Comodato – Veículos
A OCB/ES juntamente com a Aderes – Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas
Empresas e do Empreendedorismo, formalizaram a entrega definitiva dos 02 (dois)
caminhões frigoríficos para as duas Cooperativas (Colagua e Coopervidas) e dos 02 (dois)
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veículos Gol, para a OCB/ES. Os documentos de transferência já foram finalizados e os
caminhões frigoríficos são de responsabilidade das cooperativas. Os veículos Gol que foram
repassados para a OCB/ES, já foram vendidos conforme deliberação em Ata do CONSAD.
8. Investimentos – Integralização de Cota Capital
A OCB/ES tem participação/investimentos em duas cooperativas de crédito, no Sicoob Sul
Serrano e no Sicoob Servidores através de quotas partes subscritas e integralizadas. Os
saldos estão demonstrados conforme abaixo:
Descrição
Sicoob Sul Serrano
Sicoob Servidores
Total

2021
380.156,62
10.777,29
390.933,91

2020
348.388,67
10.057,29
358.445,96

9. Imobilizado e Intangível
Os bens do ativo Imobilizado e Intangível estão registrados pelo custo de aquisição. A
depreciação é calculada pelo método linear, em função da estimativa de vida útil dos bens.
Descrição
Instalações
Mobiliário
Veículos
Máquinas e Equipamentos
Equipamentos de
Informática
Equipamentos de
Comunicação
Direitos de Uso de Softwares
TOTAL

Valor
Contábil
31/12/2020
1.124.043,87
18.037,55
126.825,05
71.016,24
196.544,11

3.224,81

-59.949,00
-2.128,17
-29.178,24
-9.098,30

Valor
Contábil
31/12/2021
1.064.094,87
17.946,35
97.646,81
65.142,75

6.345,56

-61.315,32

141.574,35

-853,00

7.973,65

Aquisições Depreciação

2.036,97

8.826,65
160,00
1.545.453,47

11.607,34

-75,79
84,21
-162.597,82 1.394.462,99

10. Obrigações a Pagar
Os valores desse grupo representam as obrigações com pessoas jurídicas prestadores de
serviços, impostos e taxas a recolher, obrigações decorrentes da folha de pagamento dos
colaboradores, receita de contribuição cooperativista a repassar e financiamentos.
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a) Convênios MAPA: Saldo do Convênio junto ao MAPA, para fins de promover o
aperfeiçoamento das Cooperativas do Ramo Agropecuário do ES, com a finalidade de
profissionalização e adoção de ferramentas de gestão das cooperativas agropecuárias,
restando saldos a realizar no montante de R$ 69.117,39. O Seminário AGRO foi realizado
em novembro/21 e a prestação de contas irá acontecer até 31/03/2022.
b) Contribuição Cooperativista: O saldo de R$ 10.252,67 se refere a 40% da Contribuição
Cooperativista provisionada para repasse à OCB Nacional, conforme Convênio.
c) As obrigações de férias e encargos a pagar foram calculadas com base nos direitos
adquiridos pelos colaboradores até a data do balanço e incluem os encargos de INSS,
FGTS e PIS correspondentes, reconhecidas pelo regime de competência (passivo e
despesa) e totalizam o valor de R$ 139.364,12.
11. Financiamentos
Os financiamentos foram obtidos para aquisição de dois veículos para uso nas atividades
institucionais. Os saldos encontram-se atualizados até a data do balanço.
Contabilidade
Corola
Etios
Saldos

Apropriação
inicial
39.000,00
40.711,12

Pelo
pagamento
16.302,35
15.266,64

Não
Circulante
1.500,00
10.177,81
11.677,81

Circulante

Total

19.691,98
15.266,64
34.958,62

21.191,98
25.444,45
46.636,43

12. Patrimônio Líquido
O Patrimônio Social é formado pela destinação do superávit/déficit dos exercícios
anteriores, reservas e integralizações de cotas. De acordo com a decisão assemblear, o
resultado de 2020 foi rateado entre as duas contas de reservas que compõem o Patrimônio
Líquido, conforme segue abaixo.
a) Patrimônio Social – Reserva constituída com fins econômicos para o desenvolvimento
da entidade. Esta conta recebeu o valor de R$ 200.00,00, referente a destinação do
resultado.
b) Reserva de Manutenção e Investimentos - Reserva constituída em assembleia geral
ordinária, destinada a cobertura de gastos com manutenção da sede. Esta conta recebeu
o valor de R$ 286.574,67, referente a destinação do resultado.
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As reservas estão assim representadas:

Reservas

Reserva
Manutenção
Investimentos

Saldo inicial em
31/12/2020
Destinação AGO 2021
Saldo final em
31/12/2021

Total das
Reservas

Patrimônio Social

2.010.533,93

1.398.100,78

3.408.634,71

286.574,67

200.000,00

486.574,67

2.297.108,60

1.598.100,78

3.895.209,38

13. Outras Informações
a) Seguros
Os seguros contratados pela OCB ES, vigentes na data do balanço são:
Bens Segurados

Ano
Fabricação

Empresarial

Anual

Seguro de Responsabilidade Civil para diretores e
gerentes

Anual

Corolla XEI 2.0 Flex - Placa PPW 7A74

2018/2018

ETIOS Sedan X PLUS 1.5 Flex - Placa RBB 7F96

2020/2020

Montana LS 1.4 Flex 8V 2P

2015/2015

Vigência
02/12/2021 a
02/12/2022
15/10/2021 a
15/10/2022
15/04/2021 a
15/04/2022
15/04/2021 a
15/04/2022
15/04/2021 a
15/04/2022

A política de seguros considera principalmente a concentração de riscos e sua relevância,
contratados por montantes considerados suficientes pela Administração, levando-se em
consideração a natureza de suas atividades e a orientação de seus consultores
especializados na área.
b) Análise de Recuperabilidade
Não há indícios de não recuperabilidade dos ativos. A OCB/ES mantém investimentos e
aplicações financeiras no SICOOB – Sistemas de Cooperativas de Crédito do Brasil e Bancos
de abrangência nacional.
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c) Provisões e Passivos Contingentes
A NBC TG 1.000 - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, aprovada pela Resolução
1.255/2009, na seção 21, define provisão como um passivo de prazo ou de valor incertos,
onde o passivo é uma obrigação presente da entidade, derivada de eventos já ocorridos,
cuja liquidação se espera que resulte em saída de recursos da entidade capazes de gerar
benefícios econômicos.
A OCB/ES não possui processos cuja probabilidade de perda seja considerada provável e/ou
possível para fins de divulgação e constituição de contingências.
d) Aplicações dos Recursos
Os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, em
conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas Despesas e Investimentos
Patrimoniais.
e) Eventos Subsequentes
Não ocorreram eventos subsequentes para fins de divulgação que pudessem afetar as
informações divulgadas, bem como a análise econômica e financeira, entre a data de
encerramento do exercício social e de aprovação das demonstrações contábeis, que foi em
28/01/2022.
Vitória/ES, 31 de dezembro de 2021.

de forma digital
PEDRO SCARPI Assinado
por PEDRO SCARPI
MELHORIM:86 MELHORIM:86299948787
Dados: 2022.02.16
16:18:38 -03'00'
299948787

Pedro Scarpi Melhorim
Presidente
CPF 862.999.487-87

CARLOS ANDRE
Assinado de forma digital por
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CARLOS ANDRE SANTOS DE
OLIVEIRA:75101483753
OLIVEIRA:75101 Dados: 2022.02.16 12:24:29 -03'00'
483753

Carlos André Santos de
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Superintendente
CPF 751.014.837-53

Assinado de forma
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digital por MARIA
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FAVALESSA:0 8
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Parecer do Conselho Fiscal – exercício 2021

PARECERdo
DO Conselho
CONSELHO FISCAL
Parecer
Fiscal

Os Conselheiros abaixo assinados, membros efetivos do Conselho Fiscal da OCB/ES –
Sindicato e Organização das Cooperativas Brasileiras do Estado do Espírito Santo, no desempenho
de suas funções e atribuições legais e estatutárias, declaram que examinaram minuciosamente os
documentos de Caixa, Balancetes, Demonstrações Financeiras e também o Balanço Patrimonial e a
Demonstração de Superávit, Demonstração de Mutação de Patrimônio Líquido, Demonstração do
Fluxo de Caixa, incluindo Certidões Negativas, Contratos e Convênios relativos ao Exercício de 2021,
bem como relatório de Auditoria Externa Independente formulado pela empresa Dickel & Maffi
Auditoria e Consultoria. Foram apresentados pelo Conselho de Administração e pela Diretoria
Executiva da OCB/ES, satisfazendo os princípios de contabilidade geralmente aceitos e de acordo
com a legislação vigente, razão pela qual recomendam à Assembleia Geral Ordinária da OCB/ES, a
aprovação, sem ressalvas, dos citados documentos.
Vitória-ES, 18 de fevereiro de 2022.
LEANDRO
BAPTISTA
PINTO:
08229205736

Assinado digitalmente por LEANDRO BAPTISTA
PINTO:08229205736
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=27072008000110,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM BRANCO),
OU=presencial, CN=LEANDRO BAPTISTA
PINTO:08229205736
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.02.18 18:13:16-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.0

Leandro Baptista Pinto

Elpídio Hermely Fiório

Coordenador do Conselho Fiscal

Conselheiro Secretário

ROLMAR
BOTECCHIA:
32452420778
Rolmar Botecchia

Assinado digitalmente por ROLMAR BOTECCHIA:
32452420778
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla
v5, OU=73999229000155, OU=Presencial,
OU=Certificado PF A1, CN=ROLMAR BOTECCHIA:
32452420778
Razão: Eu estou aprovando este documento com
minha assinatura de vinculação legal
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.02.22 09:10:46-03'00'
Foxit PhantomPDF Versão: 10.1.0

Conselheiro Vogal
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Dados: 2022.02.21
691
11:10:39 -03'00'

FELIQUEX BISSA
MERIGUETE:07312185746

Assinado de forma digital por FELIQUEX
BISSA MERIGUETE:07312185746
Dados: 2022.02.22 07:58:00 -03'00'

Féliquex Bissa Meriguete
Conselheiro Suplente
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Consulta Regularidade do Empregador

Voltar

Imprimir

Certidões negativas de débito

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF
27.060.433/0001-99
Inscrição:
Razão Social:OCB ES SIND E ORG DAS COOPERATIVAS BRASILEIRAS EST ES
AV MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES 2501 / BENTO FERREIRA /
Endereço:
VITORIA / ES / 29050-625

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art.
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigações com o FGTS.
Validade:03/03/2022 a 01/04/2022
Certificação Número: 2022030301010135975056
Informação obtida em 14/03/2022 09:53:07
A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br
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Prefeitura Municipal de Vitória
Secretaria de Fazenda

Certidão Negativa de Débitos
Emissão : 14/03/2022 - 09:52h
CNPJ ............................: 27060433000199
RAZÃO SOCIAL/NOME: OCB/ES-SIND E ORG DAS COOPERATIVAS BRASILEIRAS DO EST DO ES

Com fundamento no artigo 205 do Código Tributário Nacional (Lei 5.172/1966), certificamos que não constam em
nome do sujeito passivo identificado, nesta data, débitos com a Fazenda Pública Municipal.

OBSERVAÇÕES
Documento válido até o dia 13/05/2022 e abrange apenas a pessoa física ou jurídica identificada. Fica ressalvado o
direito de a Fazenda Pública Municipal cobrar dívidas conhecidas e as apuradas após a emissão deste documento.
De acordo com a Portaria 19/2001 de 22/09/2001 da Secretaria de Fazenda de Vitória - ES , a emissão deste
documento NÃO PODERÁ SER COBRADA.
Emitido em 14/03/2022 às 09:52 pelo AGENTE INTERNET
Para validar este documento, favor acessar o seguinte endereço:
http://www.vitoria.es.gov.br, "Serviços", opção "Autenticidade de documentos/ Certidão de Débitos".
Entre com a chave:
8bd3c523-c88a-4b04-a3d9-6ada8966c213
Ou realize a busca pela Inscrição Fiscal, CNPJ ou CPF.
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO
Nome: OCB/ES-SIND E ORG DAS COOPERATIVAS BRASILEIRAS DO EST DO ES
CNPJ: 27.060.433/0001-99
Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).
Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.
Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 12:54:35 do dia 08/03/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 04/09/2022.
Código de controle da certidão: C098.19E4.62B9.0DC4
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE - MMA

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA
-

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO
Número da Certidão: 22359324
Emitido em: 14/03/2022
Válida até: 13/04/2022

INTERESSADO:
CNPJ/CPF:

OCB/ES SIND. E ORG. DAS COOP. BR. EST ES
27.060.433/0001-99

NADA CONSTA
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ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Certidão Negativa de Débitos para com a Fazenda Pública Estadual - MOD. 2
Certidão Nº 20220000190297
Identificação do Requerente: CNPJ N° 27.060.433/0001-99
Certificamos que, até a presente data, não existe débito contra o portador do Cadastro de Pessoa
Jurídica acima especificado, ficando ressalvada à Fazenda Pública Estadual o direito de cobrar
quaisquer dívidas que venham a ser apuradas.
Certidão emitida via Sistema Eletrônico de Processamento de Dados, nos termos do Regulamento
do ICMS/ES, aprovado pelo Decreto nº 1.090-R, de 25 de outubro de 2002.
Certidão emitida em 14/03/2022, válida até 12/06/2022.
A autenticidade deste documento poderá ser confirmada via internet por meio do endereço
www.sefaz.es.gov.br ou em qualquer Agência da Receita Estadual.
Vitória, 14/03/2022.

Autenticação eletrônica: 0009.5F35.C9A0.8BB2
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14/03/2022 09:55

Governo do Estado do Espírito Santo
Secretaria de Estado da Fazenda

Certidão Negativa de Inadimplência de Convênios e Instrumentos Congêneres no Sistema
Integrado de Gestão das Finanças Públicas do Espírito Santo - SIGEFES
Certidão Nº: C202201723

Identificação do Requerente: CNPJ nº: 27060433000199 - OCEES - ORGAN. E SIND.DAS
COOP. DO ESTADO ES
Certificamos que nesta data, não existe registro de inadimplência no SIGEFES com
relação a convênios e instrumentos congêneres firmados com o Estado do Espirito Santo
contra a pessoa jurídica inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica acima especificado,
ficando ressalvada à Administração Pública Estadual o direito de registrar no referido sistema
quaisquer faltas que venham a ser apuradas.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na
Internet, no endereço http://www.sefaz.es.gov.br.
Certidão emitida nos termos da Portaria SEFAZ n° 10-R, de 26 de maio de
2017, em consulta realizada ao SIGEFES no dia 14/03/2022 às 09:56 h.
Validade: 14/03/2022 a 13/05/2022 .
Vitória-ES, 14 de março de 2022 .
Autenticação Eletrônica: 2632.35C9A.08BC7
Imprimir
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PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
Nome: OCB/ES-SIND E ORG DAS COOPERATIVAS BRASILEIRAS DO EST DO ES
(MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 27.060.433/0001-99
Certidão nº: 8333004/2022
Expedição: 14/03/2022, às 09:53:57
Validade: 10/09/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.
Certifica-se que OCB/ES-SIND E ORG DAS COOPERATIVAS BRASILEIRAS DO EST
DO ES (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº
27.060.433/0001-99, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de
Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação
das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e
13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.
INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenci ários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por
disposição legal, contiver força executiva.

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br

=
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A GERÊNCIA DE Finanças e Contabilidade
(Gefin) do Sescoop/ES é responsável pelas
áreas de finanças, contabilidade, orçamento
e departamento pessoal.

Principais objetivos
•

Elaborar e executar os objetivos orçamentários da entidade, orientando as tomadas de
decisão e o planejamento operacional e estratégico;

•

Registrar as informações financeiras, contábeis e orçamentárias, permitindo a sua divulgação de maneira útil e clara aos usuários
da entidade;

•

Controlar o fluxo de caixa, buscando o
ponto de equilíbrio para o alcance dos resultados pretendidos pela entidade;

•

Seguir o processo contábil corretamente,
passando pelas etapas de identificação, mensuração e divulgação dos fatos contábeis;

•

Cuidar da gestão de pessoas de forma humanizada, assegurando os direitos trabalhis-

=

<

tas e elaborando os pagamentos de proventos, benefícios, guias previdenciárias dentre
outros.

Financeiro
A área financeira é responsável pela administração dos recursos financeiros e seu papel
é garantir uma boa gestão do patrimônio.
Para se chegar aos resultados desejados, são
estabelecidas rotinas, entre elas a organização do controle financeiro, o auxílio no controle de fluxo de caixa, o registro dos fatos
contábeis e o cumprimento das obrigações
fiscais principais e acessórias.
O acompanhamento do controle da arrecadação do Sescoop/ES é uma das atividades
essenciais da Gefin e é realizado de forma
mensal. Para isso, é necessário que as cooperativas registradas no Sistema OCB/ES encaminhem cópias do e-Social, GFIP e GPS/
INSS. No ano de 2021, na data de 31/12,
o controle da arrecadação atingiu o percentual de 90% das cooperativas que possuem
empregados celetistas. Em comparação ao
ano de 2020, no qual se alcançou a adim-
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plência de 81%, houve um aumento de 9%
no percentual de cooperativas que enviaram

a documentação corretamente e recolhem
mensalmente para o Sescoop/ES.

Arrecadação 2021
CONSUMO
117.400,00
1,90%

TRANSPORTE
51.677,00
0,83%
*OUTROS
563.786,00
9,10%

INFRAESTRUTURA
1.955,00
0,03%
PRODUÇÃO DE BENS
E SERVIÇOS
2.605,00
0,04%

AGROPECUÁRIO
1.090.063,00
17,60%

SAÚDE
2.983.394,00
48,18%

*Outros - são empresas em Geral

CRÉDITO
1.381.916,00
22,31%

RAMOS SAÚDE

48,18%

UNIMED/ES
ESPECIALIDADES MÉDICAS
UNIODONTO/ES

47,83%
0,23%
0,11%

RAMOS CRÉDITO

22,31%

SICOOB/ES
COOPS. NÃO FIL. À CENTRAL
CECOOP

19,43%
2,59%
0,30%

RAMO AGROPECUÁRIO

17,60%
8,34%
2,92%
2,63%
1,21%
0,47%

COOPEAVI
SELITA
COOABRIEL
COOCAFÉ/ES
CLAC

TOTAL

R$ 6.192.796,00

Orçamento
Como parte de um bom planejamento financeiro, o orçamento é o instrumento primordial
para realizar o planejamento e o controle da
utilização do recurso arrecadado no Sescoop/
ES, estimando tanto as receitas quanto as despesas ao longo do ano. Por meio do orçamento, é possível que o Sescoop/ES cumpra com
o seu papel de propulsor do cooperativismo,
exercido pela oferta de treinamentos e capacitações que propiciam o aperfeiçoamento e
a formação profissional tanto de empregados
quanto de cooperados e dirigentes das coo-

=

perativas capixabas. No ano de 2021, a execução orçamentária chegou em 99%, sendo
98% da realização alcançada na área meio e
100% na área finalística do Sescoop/ES.

99%

do orçamento do Sescoop/ES de
2021 foi executado.
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Tabela do orçamento
Orçado: R$ 2.881.669

ÁREA FIM

98%
Realizado: R$ 2.894.165
Orçado: R$ 701.100

PROMOÇÃO
SOCIAL

163%
Realizado: R$ 1.145.470
Orçado: R$ 1.997.282

FORMAÇÃO
PROFISSIONAL

92%
Realizado: R$ 1.767.948
Orçado: R$ 4.041.658

MONITORAMENTO

89%
Realizado: R$ 3.713.615

Orçado: R$ 6.740.040

ÁREA MEIO

100%
Realizado: R$ 6.627.033

Contabilidade
A contabilidade é a área responsável por estudar e controlar o patrimônio por meio de
registros contábeis dos fatos, organização
correta das informações, elaboração das Demonstrações Contábeis e análise dos demonstrativos. Uma das funções que a área assume

=

dentro da entidade é fornecer as informações
econômicas e financeiras para a Diretoria Executiva e os conselheiros, cumprindo um importante papel no processo de tomada de
decisões operacionais e estratégicas para o
Sescoop/ES.
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DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Balanço patrimonial
Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo no Estado do Espírito Santo
Balanço Patrimonial em 31 de dezembro de 2021 e de 2020
(Valores expressos em reais)
Ativo circulante

ATIVO
Notas
31/12/2021

31/12/2020

Caixa e equivalentes de caixa 3
Créditos e valores a receber 4
Estoques
5
Despesas pagas antecipadamente
6
Total do ativo circulante

8.537.880,44
54.664,43
134.667,84
18.675,86
8.745.888,57

7.536.467,03
22.469,50
98.939,40
19.489,92
7.677.365,85

Ativo não Circulante
Depósito Judicial (INSS/PIS) 7
Imobilizado e intangíveis
8/9

50.999,78
560.439,42

17.128,23
507.019,17

Total do ativo não circulante

611.439,20

524.147,40

4.538,76
4.538,76

4.538,76
4.538,76

9.361.866,53

8.206.052,01

COMPENSADO
Comodato de Bens
Total do ativo compensado

Total do ativo

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Notas
31/12/2021

Passivo circulante
Contas a pagar
10
578.054,21
Salários, encargos sociais e imposto a recolher
11
75.659,13
Provisões trabalhistas e encargos previdenciários
12
257.495,73
Total do passivo circulante

911.209,07

Passivo não circulante
Provisão Encargos Judicial (INSS/PIS) 13

Patrimônio líquido
Patrimônio Social
Total do Patrimônio Líquido

14

COMPENSADO
Comodato de Bens
Total do passivo compensado
Total do passivo e patrimônio líquido

31/12/2020
550.294,70
100.738,21
202.331,96
853.364,87

53.614,85
53.614,85

-

8.392.503,85
8.392.503,85

7.348.148,38
7.348.148,38

4.538,76
4.538,76

4.538,76
4.538,76

9.361.866,53

8.206.052,01

As Notas Explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis.

CARLOS ANDRE
SANTOS DE
OLIVEIRA:751014
83753

Assinado de forma digital
por CARLOS ANDRE
SANTOS DE
OLIVEIRA:75101483753
Dados: 2022.03.11
10:30:04 -03'00'

Carlos André Santos de Oliveira
Superintendente

=

RODYLENE DE
OLIVEIRA DUARTE
LYRA:04593885760

Assinado de forma digital por
RODYLENE DE OLIVEIRA
DUARTE LYRA:04593885760
Dados: 2022.03.11 15:13:55
-03'00'

Rodylene de Oliveira Duarte Lyra
Contadora - CRC-ES 015556/O-0
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Demonstração do resultado do exercício

Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo no Estado do Espírito Santo
Demonstrações do resultado para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e de 2020
(Valores expressos em reais)
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
Notas

31/12/2021

31/12/2020

15

10.108.424,66

8.571.094,17

(2.715.598,46)
(779.257,51)
(982.699,54)
(2.687.264,25)
(49.750,59)
(2.139.652,35)
(101.479,23)
(184,56)
(9.455.886,49)

(2.282.114,10)
(463.512,23)
(434.914,94)
(1.264.952,63)
(20.044,36)
(1.322.785,48)
(83.620,57)
(5.871.944,31)

RECEITAS OPERACIONAL LÍQUIDA

DESPESAS OPERACIONAIS
Pessoal, encargos e benefícios sociais
16
Despesas administrativas
17
Despesas institucionais
18
Despesas com serviços profissionais contratados
19
Despesas tributárias
20
Transferências e convênios (para outras cooperativas)
21
Despesas com depreciações e amortizações 8/9
Outras despesas operacionais

SUPERÁVIT OPERACIONAIS ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO
652.538,17
RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS
SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

22

2.699.149,86

391.817,30

147.910,60

1.044.355,47

2.847.060,46

As Notas Explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis.

CARLOS ANDRE Assinado de forma
digital por CARLOS
SANTOS DE
ANDRE SANTOS DE
OLIVEIRA:75101 OLIVEIRA:75101483753
Dados: 2022.03.11
483753
10:30:36 -03'00'
Carlos André Santos de Oliveira
Superintendente

=

Assinado de forma digital
RODYLENE DE
por RODYLENE DE
OLIVEIRA DUARTE OLIVEIRA DUARTE
LYRA:0459388576 LYRA:04593885760
Dados: 2022.03.11
0
15:14:25 -03'00'
Rodylene de Oliveira Duarte Lyra
Contadora - CRC-ES 015556/O-0
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Rodylene
Contado

Demonstração dos fluxos de caixa
Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo no Estado do Espírito Santo
Demonstrações dos fluxos de caixa para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e de 2020
(Valores expressos em reais)

Fluxo de caixa proveientes das operações
Superávit do exercício

31/12/2021

31/12/2020

1.044.355,47

2.847.060,46

Ajustes para reconciliar o superávit do exercício com recursos provenientes das
atividades operacionais
Depreciação e amortização
Resultado com alienação e baixas de ativos
Superávit do exercício ajustado

101.479,23
184,56
1.146.019,26

83.620,57
2.930.681,03

Redução (Aumento) nos ativos
Outros créditos
Estoques
Despesas pagas antecipadamente
Depósito Judicial
Variação nos ativos operacionais

(32.194,93)
(35.728,44)
814,06
(33.871,55)
(100.980,86)

(22.469,50)
(22.561,05)
(2.195,63)
(17.128,23)
(64.354,41)

Aumento (Redução) nos passivos
Contas a pagar
Salários, encargos sociais e impostos a recolher
Provisões trabalhistas e encargos previdenciários
Provisões para demandas judiciais
Variação nos passivos operacionais

27.759,51
(25.079,08)
55.163,77
53.614,85
111.459,05

152.877,87
26.450,09
9.968,42
189.296,38

Recursos líquidos gerados pelas atividades operacionais

1.156.497,45

3.055.623,00

Fluxo de caixa utilizado nas atividades de investimento
Adições do ativo ativo imobilizado
Adições do ativo ativo intagível
Fluxo de caixa aplicados nas atividades de investimentos

(24.969,41)
(130.114,63)
(155.084,04)

(62.661,72)
(62.661,72)

(Redução) / Aumento de caixa e equivalentes de caixa no exercício

1.001.413,41

2.992.961,28

Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício

7.536.467,03
8.537.880,44

4.543.505,75
7.536.467,03

(Redução) / Aumento de caixa e equivalentes de caixa no exercício

1.001.413,41

2.992.961,28

As Notas Explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis.

CARLOS ANDRE Assinado de forma
digital por CARLOS
SANTOS DE
ANDRE SANTOS DE
OLIVEIRA:7510 OLIVEIRA:75101483753
Dados: 2022.03.11
1483753
10:30:51 -03'00'
Carlos André Santos de Oliveira
Superintendente

=

Assinado de forma
RODYLENE DE
digital por RODYLENE
OLIVEIRA DUARTE DE OLIVEIRA DUARTE
LYRA:0459388576 LYRA:04593885760
Dados: 2022.03.11
0
15:15:06 -03'00'

Rodylene de Oliveira Duarte Lyra
Contadora - CRC-ES 015556/O-0
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Demonstração das mutações do patrimônio líquido
Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo no Estado do Espírito Santo
Demonstrações das mutações do patrimônio líquido para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e de 2020

(Valores expressos em reais)
Patrimônio
Social

Superávit/Déficit
Acumulado

Total

Saldos acumulados em 31/12/2019

4.501.087,92

Superávit do exercício
Transferência do superávit para patrimônio social

2.847.060,46

2.847.060,46
(2.847.060,46)

2.847.060,46
-

Saldos acumulados em 31/12/2020

7.348.148,38

-

7.348.148,38

Superávit do exercício
Transferência do superávit para patrimônio social

1.044.355,47

1.044.355,47
(1.044.355,47)

1.044.355,47
-

Saldos acumulados em 31/12/2021

8.392.503,85

-

8.392.503,85

4.501.087,92

As Notas Explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis.

Assinado de forma digital
por CARLOS ANDRE
CARLOS ANDRE SANTOS SANTOS DE
DE OLIVEIRA:75101483753 OLIVEIRA:75101483753
Dados: 2022.03.11 10:31:12
-03'00'

Carlos André Santos de Oliveira
Superintendente

=

Assinado de forma
RODYLENE DE
digital por RODYLENE
OLIVEIRA DUARTE DE OLIVEIRA DUARTE
LYRA:0459388576 LYRA:04593885760
Dados: 2022.03.11
0
15:15:44 -03'00'

Rodylene de Oliveira Duarte Lyra
Contadora - CRC-ES 015556/O-0
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Balanço orçamentário
Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo no Estado do Espírito
Balanço Orçamentária no Exercício findos em 31 de dezembro de 2021
(Valores expressos em reais)
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Anual
Natureza de Receita
Receitas de contribuições

5.120.108,00

5.706.009,00

6.192.796,93

109%

Contribuições Sescoop

5.120.108,00

5.706.009,00

6.192.796,93

109%

160.000,00

160.000,00

403.708,65

252%

160.000,00

160.000,00

403.708,65

252%

50.000,00

50.000,00

50.380,00

101%

Serviços Educacionais

50.000,00

50.000,00

50.380,00

101%

Transferências Correntes

3.368.000,00

3.705.700,00

3.847.334,43

104%

Transferências às Ues

3.368.000,00

3.705.700,00

3.847.334,43

104%

Outras receitas correntes

Juros e titulos de renda
Receitas de Serviços

0,00

0,00

0,30

0%

Recuperação de despesas

0,00

0,00

0,00

0%

Multas e juros de mora

0,00

0,00

0,30

0%

Saldo de exercicios anteriores

0,00

0,00

0,00

0%

Receitas correntes

8.698.108,00

9.621.709,00

Alienação de bens

0,00

0,00

0,00

0%

0,00

0,00

0,00

0%

0,00

0,00

0,00

0%

0,00

0,00

0,00

0%

0,00

0,00

0,00

0%

Total de Receitas

8.698.108,00

9.621.709,00

10.494.220,31

109%

Pessoal e encargos sociais

2.529.347,00

2.770.769,00

2.715.598,46
1.736.520,13

98%

Alienação de bens
Outras receitas de capital
Outras receitas de capital
Receitas de capital

Vencimentos e Remunerações

10.494.220,31

109%

1.593.602,00

1.760.697,00

Encargos Sociais Patronais

528.925,00

566.758,00

525.766,12

93%

Benefícios Sociais

378.740,00

411.356,00

425.271,82

103%

Benefícios Assistenciais

19.080,00

22.958,00

25.898,17

113%

Remunerações Variáveis

9.000,00

9.000,00

2.142,22

24%

Outras despesas correntes

5.968.761,00

6.647.440,00

6.650.515,59

100%

35.280,00

46.620,00

46.620,00

100%

182.700,00

282.700,00

284.890,91

101%

17.184,00

17.184,00

17.081,44

99%

Material de Consumo

225.172,00

166.152,00

107.159,60

64%

Passagens e Locomoções

208.100,00

187.996,00

280.568,86

149%

Diárias e Hospedagens

153.056,00

79.126,00

27.304,50

35%

50.200,00

20.350,00

15.632,20

77%

Locações

150.024,00

185.092,00

214.984,54

116%

Materiais e Divulgação

313.800,00

272.440,00

245.608,77

90%

Materiais para Treinamento

14.325,00

14.575,00

825,35

Premiações

8.000,00

11.000,00

0,00

291.000,00

311.280,00

482.384,77

155%

Auxílios Financeiros a Estudantes

31.500,00

15.067,00

4.852,11

Auxílios Educacionais
Auditoria e Consultoria

8.000,00
85.657,00

23.180,00
277.998,00

34.044,00
336.497,20

32%
147%

Serviços Especializados

1.916.684,00

2.434.591,00

Serviços de Transportes

3.000,00

3.000,00

Despesas com Dirigentes e Conselheiros
Ocupação e Serviços Públicos
Despesas de Comunicação

Outras Despesas de Viagens

Serviços e Divulgações Institucionais

Serviços Gerais

99%

6%
0%

121%

1.899.715,38

78%

6.946,25

232%

255.330,00

215.190,00

265.035,45

123%

Estagiários

69.964,00

92.404,00

89.087,45

96%

Outros Serviços

16.568,00

15.800,00

0,00

Outros Serviços de Terceiros - PF e PJ

13.912,00

34.617,00

78.604,11

0%
227%

Encargos sobre Serviços de Terceiros

7.056,00

15.213,00

11.378,41

75%

Federais

13.300,00

13.300,00

13.001,67

98%

1.783,20

0%

Municipais

7.000,00

37.120,00

34.965,72

94%

Despesas Financeiras

Estaduais

20.400,00

19.400,00

11.891,35

61%

1.871.549,00

1.856.045,00

2.139.652,35

115%

8.498.108,00

9.418.209,00

9.366.114,05

99%

Transferências Regulamentares
Assinado de forma digital
por CARLOS ANDRE SANTOS
DE OLIVEIRA:75101483753 Despesas correntes
Dados: 2022.03.11 10:31:36
-03'00'

=

%
Executado

Reformulado

Receitas patrimoniais

CARLOS ANDRE
SANTOS DE
OLIVEIRA:7510148375
3

Executado até
31/12/2021

Orçado original

0,00

0,00

100

Investimentos

200.000,00

203.500,00

155.084,04

76%

Bens Imóveis

0,00

0,00

Bens Móveis

75.489,00

65.489,00

24.969,41

38%

124.511,00

138.011,00

130.114,63

94%

0,00

0,00

0,00

0%

0,00

0,00

0,00

0%

200.000,00

203.500,00

8.698.108,00

9.621.709,00

Bens Intangíveis
Outras despesas de capital
Outras despesas de capital
Despesas de capital
Total de Despesas

Assinado de forma
CARLOS
digital por CARLOS
ANDRE
ANDRE SANTOS DE
SANTOS DE OLIVEIRA:751014837
OLIVEIRA:7510 53
Dados: 2022.03.11
1483753
10:31:52 -03'00'
Carlos André Santos de Oliveira
Superintendente

=

0,00

0%

155.084,04

76%

9.521.198,09

99%

RODYLENE DE
OLIVEIRA
DUARTE
LYRA:0459388
5760

Assinado de forma
digital por
RODYLENE DE
OLIVEIRA DUARTE
LYRA:04593885760
Dados: 2022.03.11
15:16:16 -03'00'

Rodylene de Oliveira Duarte Lyra
Contadora - CRC-ES 015556/O-0
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Notas explicativas às demonstrações contábeis
Notas explicativas da administração às demonstrações contábeis para os
exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 31 de dezembro de 2020
(Valores expressos em reais, exceto quando indicado de outra forma).

Contexto operacional

1.

Em 03 de setembro de 1998, a Medida Provisória nº 1.715/1998 criou o Serviço Nacional de Aprendizagem do
Cooperativismo (Sescoop). O Decreto nº 3.017/1999, de 06 de abril do ano seguinte, complementou 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 profissional – 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 percentual 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 definidos no Regimento Interno.”
As responsabilidades sociais do SESCOOP evidenciam-se, particularmente, na ênfase conferida 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 nacional – o Sescoop NA, 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 financeira, 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.”
A administração da entidade, baseada no posicionamento técnico de seus assessores jurídicos, entende que é uma
Entidade isenta conforme previsto pela Lei 9.532/1997. 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, estando isento também da
contribuição social.
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As operações dos Sescoops estaduais são substancialmente mantidas por meio de recebimentos do repasse de
recursos efetuados pelo Sescoop Nacional. Havendo déficit apurado no exercício, este será absorvido pelo
patrimônio social (superávit acumulado).
A entidade não tem outros resultados abrangentes além do resultado do exercício.
As demonstrações contábeis foram emitidas em 22 de fevereiro de 2021, e estão devidamente autorizadas para
apreciação do Conselho Fiscal e deliberação do Conselho de Administração.

1.1. Impacto da COVID-19
O SESCOOP tem envidado esforços para minimizar os impactos decorrentes da atual pandemia da COVID-19 nas
operações, além de adotar diversas medidas de proteção à saúde, bem-estar e segurança de seus colaboradores.
O ambiente administrativo do SESCOOP sofreu impacto especificamente devido as alterações de trajetória em face
das medidas de isolamento social para prevenção da COVID-19, ainda que a entidade tenha adotado alternativas
para a continuidade das operações, no exercício de 2021 houve grande redução de algumas despesas voltadas a
viagens e hospedagens, entretanto, em contrapartida houve aumento de despesas com Tecnologia da Informação,
tendo em vista, o novo cenário de soluções digitais oferecidas às nossas cooperativas, como a disponibilização de
cursos na modalidade EAD e também, ferramentas que permitissem o trabalho remoto dos nossos colaboradores.
A Administração do SESCOOP vem monitorando de forma constante os impactos econômico-financeiros desta
pandemia que afetam adversamente os seus resultados, e neste momento, destaca-se, a estabilidade da receita
direta da entidade, fato que, demonstra a força e importância do sistema cooperativista para a economia brasileira.
2. Preparação e apresentação das demonstrações contábeis
2.1. Base de apresentação
a) Declaração de conformidade
As demonstrações contábeis da Entidade foram elaboradas em observâncias a determinações contidas na Norma
Brasileira de Contabilidade Técnica Aplicada ao Setor Público - NBC TSP 11 e evidenciam todas as informações
relevantes próprias das demonstrações contábeis, as quais estão consistentes com as utilizadas pela administração
na sua gestão.
Essas são demonstrações contábeis anuais elaboradas de forma a aplicar os requerimentos contidos nas Normas
Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público. A adoção das normas não produziu efeitos que
prejudiquem a comparabilidade sobre a posição patrimonial e financeira da entidade nos períodos anteriormente
apresentados, assim como não se identificou efeitos de estimativas ou tampouco a necessidade de aplicação
retrospectiva de estimativas distintas entre os anos anteriormente divulgado.
b) Base de mensuração
As demonstrações contábeis foram preparadas considerando o custo histórico como base de valor.
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c) Moeda funcional e moeda de apresentação
A moeda funcional da Entidade é o Real, todos os valores apresentados nestas demonstrações contábeis estão
expressos em reais, exceto quando indicado de outra forma.

2.2. Principais práticas contábeis aplicadas na elaboração das demonstrações contábeis
2.2.1. Apuração do resultado
O resultado das operações do Sescoop, especificamente as suas despesas são apuradas em conformidade com o
regime contábil de competência. As receitas de contribuições destinadas ao Sescoop são reconhecidas
contabilmente quando da sua originação, a qual se dá através dos efetivos repasses recebidos. As receitas próprias
são classificadas em “sem contraprestação” e as receitas de terceiros “com contraprestação”, conforme os termos
das NBC TSP 01 e 02.
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. Imobilizado
O imobilizado é mensurado pelo seu custo histórico, menos depreciação acumulada, incluindo ainda, 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, a partir da adoção às NBC TSP, em especial a NBC TSP 07 – Ativo Imobilizado, adota o Modelo de
Custo para mensuração após o reconhecimento. A depreciação é computada pelo método linear, com base na vida
útil estimada de cada bem, conforme a Nota Explicativa n° 8.
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.
2.2.4. 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 resultado do exercício de acordo com as taxas
informadas na Nota Explicativa nº 9.
2.2.5. Recuperabilidade de ativos (Impairment)
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O Sescoop avaliou no encerramento do exercício social se existiram evidências objetivas de deterioração de seus
ativos. Caso se confirmasse a existência de impactos nos fluxos de caixa pela deterioração de seus ativos e esta
pudesse ser estimada de maneira confiável, o Sescoop reconheceria no resultado a perda por impairment.
2.2.6. 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 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.
2.2.7. Salários, encargos sociais e provisões trabalhistas
Os salários, incluindo provisões para férias, 13º salário e os pagamentos complementares negociados em acordos
coletivos de trabalho, adicionados dos encargos sociais correspondentes, são apropriados pelo regime de
competência.
2.2.8. Outros ativos e passivos (circulantes e não circulantes)
Um ativo é reconhecido no balanço patrimonial quando for provável que seus benefícios econômico-futuros serão
gerados em favor do Sescoop e seu custo ou valor puder ser mensurado com segurança. Um passivo foi
reconhecido no balanço patrimonial quando o Sescoop possuir uma obrigação 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 e consideram as premissas definidas pela administração da
entidade e seus assessores jurídicos de acordo com os critérios da NBC TSP 03 – Provisões. Passivos Contingentes e
Ativos Contingentes.
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.
2.2.9. Receitas e despesas financeiras
As receitas e despesas financeiras são reconhecidas pelo regime de competência.
2.2.10. Demonstrações dos fluxos de caixa
As demonstrações dos fluxos de caixa são preparadas e apresentadas de acordo com a Norma Brasileira de
Contabilidade Técnica Aplicada ao Setor Público - NBC TSP 12 – Demonstração dos Fluxos de Caixa.

2.3. Principais julgamentos e estimativas contábeis
Na elaboração das demonstrações contábeis da entidade é necessário utilizar estimativas para contabilizar 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, provisões necessárias para passivos contingentes
e outras similares.
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A liquidação das transações envolvendo estas estimativas poderá resultar valores 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 identificadas 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 obrigações legais são efetuadas
de acordo com os critérios da NBC TSP 03 – Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes, as quais são as
seguintes:
- Provisão – é um passivo de prazo ou valor incerto, que deve ser reconhecida quando:
(i) a entidade tem obrigação presente (formalizada ou não) decorrente de evento passado;
(ii) for provável que seja necessária a saída de recursos que incorporam benefícios econômicos ou potencial de
serviços para que a obrigação seja liquidada; e
(iii) uma estimativa confiável possa ser realizada acerca do valor da obrigação.
- Passivo Contingente – é uma obrigação possível de eventos passados, e cuja existência será confirmada apenas
pela ocorrência ou não de um ou mais eventos futuros incertos, não completamente sob o controle da entidade ou
uma obrigação presente que decorre de eventos passados, mas não é reconhecida porque:
(i) é improvável que a saída de recursos que incorporam benefícios econômicos ou potencial de serviços seja
exigida para liquidar a obrigação; ou
(ii) o valor da obrigação não pode ser mensurado com suficiente confiabilidade.
- Ativo Contingente – é um ativo possível que resulta de eventos passados, e cuja existência será confirmada
apenas pela ocorrência ou não ocorrência de um ou mais eventos futuros incertos não completamente sob o
controle da entidade.
(i) Ativos não devem ser reconhecidos nas demonstrações contábeis, uma vez que podem resultar no
reconhecimento de receitas que nunca virão a ser realizadas. Entretanto, quando a realização da receita é
virtualmente certa, o ativo não é mais ativo contingente e seu reconhecimento é adequado.

2.4. Gestão de riscos
a) Gestão de risco financeiro
A gestão de risco da entidade concentra-se na imprevisibilidade dos mercados financeiros e busca minimizar
potenciais efeitos adversos no desempenho financeiro.
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A gestão de risco é realizada pela administração e estrutura corporativa da entidade, assim composta:
• Superintendência: órgão que responde pela diretoria executiva da entidade;
• Conselho fiscal: órgão de assessoramento do conselho deliberativo, para assuntos de gestão patrimonial e
financeira; e
• Conselho Administração: órgão colegiado que detém o poder originário e soberano da entidade.
A entidade gere e administra suas disponibilidades financeiras, aplicando seus recursos conforme Lei
Complementar nº 161, de 4 de janeiro de 2018 e Resolução 1840/2019 do Conselho Nacional, que especifica
diretrizes para contração de instituições financeiras. Ainda assim, o Sescoop restringe a exposição a riscos de
crédito associados a bancos, efetuando seus investimentos em instituições financeiras de primeira linha com taxas
compatíveis de mercado.
3. Caixa e equivalentes de caixa
Descrição
Fundos de caixa
Bancos
Aplicações financeiras (a)
Total

31/12/2021
700,00
64.926,10
8.472.254,34
8.537.880,44

31/12/2020
700,00
30.251,28
7.505.515,75
7.536.467,03

3.1. Aplicações financeiras
Instituições Financeiras
Aplicações financeiras (a)

Modalidade
Investimentos Fundos

31/12/2021
8.472.254,34

31/12/2020
7.505.515,75

Total
8.472.254,34
7.505.515,75
(a) As aplicações financeiras em fundos de investimentos, com resgate a qualquer momento.
4. Créditos e valores a receber
4.1.

Circulante

Descrição

31/12/2021

31/12/2020

Adiantamentos a empregados (a)
54.664,43
22.469,50
Total
54.664,43
22.469,50
(a) Pagamento de férias aos colaboradores com gozo em janeiro de 2022.
5. Estoque
Descrição
Almoxarifado (a)
Total

31/12/2021
134.667,84
134.667,84

31/12/2020
98.939,40
98.939,40

(a) Estoque de material de uso de consumo diário nas atividades administrativas do Sescoop/ES.
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6. Despesas pagas antecipadamente
Descrição
31/12/2021
31/12/2020
Despesas pagas antecipadamente (a)
18.675,86
19.489,92
Total
18.675,86
19.489,92
(a) Pagamentos de despesas antecipadas com seguros patrimoniais e vale transporte.
7. Depósito Judiciais
Trata-se de ação ordinária, com pedido de tutela de urgência concedido pelo judiciário, na qual a Entidade pleiteia
que seja determinada a suspensão da exigibilidade das contribuições sobre seguridade social e de terceiros
(contribuição previdenciária patronal, RAT/SAT, PIS, contribuições destinadas a terceiros, Incra, Funrural, Salárioeducação), declarando-se a imunidade e a isenção tributária ampla do Autor por ser um serviço social autônomo e,
por consequência, uma entidade beneﬁcente sem ﬁns lucrativos nos termos do §7º, do art. 195, da CF/88 c/c o art.
14, do Código Tributário Nacional, mediante depósito nos autos dos valores devidos. O qual segue representado a
seguir:
Descrição
Depósito Judicial - INSS
Depósito Judicial - PIS
Total

31/12/2021

31/12/2020

25.505,94
25.493,84
50.999,78

8.568,16
8.560,07
17.128,23

8. Imobilizado
% – Taxas
anuais de
depreciação

Descrição
Mobiliário
Máquinas e equipamentos
Equipamentos de informática
Equipamentos de comunicação
Total imobilizado líquido

10%
10%
20%
10%

Custo

Depreciado

31/12/2021
Líquido

31/12/2020
Líquido

311.152,17
119.927,16
305.551,05
68.917,68
805.548,06

(93.010,51)
(36.751,97)
(213.896,87)
(18.073,97)
(361.733,32)

218.141,66
83.175,19
91.654,18
50.843,71
443.814,74

248.920,34
86.382,60
118.451,29
53.264,94
507.019,17

31/12/2021
Líquido
218.141,66
83.175,19

Destacamos a seguir a movimentação do Imobilizado até 31 de dezembro 2021:
Descrição
Mobiliário
Máquinas e equipamentos
Equipamentos de
informática
Equipamentos de
comunicação
Total

=

31/12/2020
Líquido
248.920,34
86.382,60

Adição

Baixa

Depreciação

0,00
8.130,42

(804,00)
(4.547,06)

(30.649,08)
(11.282,87)

Baixa de
depreciação
674,40
4.492,10

118.451,29

12.600,00

(3.980,00)

(39.397,11)

3.980,00

91.654,18

53.264,94

4.238,99

0,00

(6.660,22)

0,00

50.843,71

507.019,17

24.969,41

9.146,50

443.814,74

(9.331,06) (87.989,28)
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Destacamos a seguir a movimentação do ativo imobilizado em 2020:
Descrição

31/12/2019
Líquido
272.499,06
96.068,46

Adição

Baixa

Baixa de
depreciação
(30.024,72)
0,00
(10.970,97)
0,00

Depreciação

31/12/2020
Líquido
248.920,34
86.382,60

Mobiliário
6.446,00
0,00
Máquinas e equipamentos
1.285,11
0,00
Equipamentos de
102.714,73 52.140,61
0,00
(36.404,05)
0,00
118.451,29
informática
Equipamentos de
56.695,77
2.790,00
0,00
(6.220,83)
0,00
53.264,94
comunicação
Total
527.978,02 62.661,72
0,00
(83.620,57)
0,00
507.019,17
A Entidade constituiu comissão para avaliar os bens do ativo imobilizado e intangível sobre os aspectos de tempo
de vida útil, taxas de depreciação e avaliação. A comissão não encontrou valor residual relevante e/ou alteração no
tempo de vida útil dos bens patrimoniais do Sescoop/ES. Conforme registros e controles existentes, não sendo
realizado nenhum ajuste contábil em decorrência desta avaliação.
9. Intangível
Destacamos a seguir a movimentação do Intangível até 31 de dezembro 2021:
% - Taxas
anuais de
amortização
20%
20%

Descrição

Custo

Amortizado

31/12/2021
Líquido

Direitos de Uso de Softwares
44.724,63
(4.239,26)
40.485,37
Desenvolvimento de Softwares
85.390,00
(9.250,69)
76.139,31
Total
130.114,63 (13.489,95) 116.624,68
A Entidade constituiu comissão para avaliar os bens do ativo imobilizado e intangível sobre os aspectos de tempo
de vida útil, taxas de depreciação e avaliação. A comissão não encontrou valor residual relevante e/ou alteração no
tempo de vida útil dos bens patrimoniais do Sescoop/ES. Conforme registros e controles existentes, não sendo
realizado nenhum ajuste contábil em decorrência desta avaliação.
10.Contas a pagar
São obrigações referentes às aquisições de bens e serviços para manutenção das atividades fim e meio.
Descrição
Fornecedores – pessoa jurídica
Contrato de gestão OCB/ES
Total

=

31/12/2021 31/12/2020
535.830,80
42.223,41
578.054,21

523.616,76
26.677,94
550.294,70
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11. Salários, encargos sociais e impostos a pagar
Os valores desse grupo de contas representam as obrigações decorrentes da folha de pagamentos dos funcionários
e demais pessoas jurídicas e físicas prestadoras de serviços, cuja posição e comentários analíticos estão descritos a
seguir:
Descrição

31/12/2021 31/12/2020

Impostos retidos de terceiros

3.223,60

4.669,57

Encargos, consignações e impostos sobre folha de pagamento
Total

72.435,53
75.659,13

96.068,64
100.738,21

12. Provisões trabalhistas e previdenciários
São obrigações com férias, abono pecuniário, adicional de 1/3 das férias, adicional de 1/3 do abono pecuniário e
encargos sociais incidentes, cujos valores são provisionados mensalmente e baixados pela ocasião da concessão
das férias.
Descrição

31/12/2021

31/12/2020

Provisão de Férias
Provisão de INSS sobre férias
Provisão de FGTS sobre férias
Provisão de PIS sobre férias
Total

210.975,11
27.532,85
16.878,01
2.109,76
257.495,73

152.473,23
36.136,15
12.197,86
1.524,72
202.331,96

13. Provisões para demandas judiciais
Em 31 de dezembro de 2021 e 31 de dezembro de 2020, o Sescoop é parte em processos administrativos e judiciais
de natureza civil e trabalhista, avaliados pelos consultores jurídicos como probabilidade de perda provável.
Descrição

31/12/2021

31/12/2020

Depósito Judicial - INSS (a)
26.813,47
Depósito Judicial - PIS (a)
26.801,38
Total
53.614,85
a) Declaração de imunidade tributária sobre toda e qualquer contribuição social incidente sobre a folha de
pagamento de seus empregados bem como o reconhecimento da isenção fiscal ampla com a exoneração das
contribuições tributárias de terceiros. Com isso as obrigações a recolher estão sendo reconhecidas no passivo a
longo prazo em contrapartida do deposito judicial. Conforme explicado Nota explicativa nº 7.
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14. Patrimônio Social
O patrimônio líquido é composto substancialmente de superávits acumulados.
Descrição

31/12/2021

31/12/2020

Patrimônio social
Superávit do exercício
Total

7.348.148,38
1.044.355,47
8.392.503,85

4.501.087,92
2.847.060,46
7.348.148,38

15. Receita operacional líquida
As receitas são demonstradas conforme a NBC TSP 01 – Receita de Transação com Contraprestação e NBC TSP 02 –
Receita de Transação sem Contraprestação.
Descrição

31/12/2021

31/12/2020

Receitas de contribuições (a)

6.192.796,93

5.002.725,38

Transferências correntes (b)

3.847.334,43

3.499.725,36

50.380,00

34.490,00

Receitas de serviços (c)
Outras receitas (d)
Total

17.913,30

94.153,43

10.108.424,66

8.571.094,17

a) Refere-se às contribuições realizadas pelas cooperativas do Estado, por meio do pagamento da GPS e repasse do
INSS (2,5% sobre a folha de pagamento) para o Sescoop Nacional;
b) Refere-se a um repasse suplementar de recursos fornecidos pelo Sescoop Nacional para aplicação na atividade o
cooperativismo;
c) receitas de inscrições de cursos/ eventos;
d) receitas de reversão de provisões realizadas no Ano 2020.
16. Pessoal, encargos e benefícios
Descrição
Salários e proventos
13º salário
Férias
Encargos trabalhistas
Benefícios
Total

=

31/12/2021

31/12/2020

(1.377.058,47)
(127.666,14)
(233.937,74)
(525.766,12)
(451.169,99)
(2.715.598,46)

(1.179.602,81)
(110.207,21)
(166.805,26)
(479.570,91)
(345.927,91)
(2.449.786,39)
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17. Administrativas
Descrição

31/12/2021

31/12/2020

Despesas com dirigentes e conselheiros
Ocupação e serviços públicos
Despesas de comunicação
Material de consumo
Passagens e locomoções
Diárias e hospedagens
Outras despesas de viagens
Total

(46.620,00)
(284.890,91)
(17.081,44)
(107.159,60)
(280.568,86)
(27.304,50)
(15.632,20)
(779.257,51)

(35.000,00)
(189.096,64)
(14.952,51)
(36.630,05)
(164.826,40)
(15.228,95)
(7.777,68)
(1.235.684,55)

18. Institucionais
Descrição

31/12/2021

31/12/2020

Locações
Materiais de divulgação
Materiais para treinamento
Serviços e divulgações institucionais
Auxílios financeiro a estudantes
Auxílios educacionais

(214.984,54)
(245.608,77)
(825,35)
(482.384,77)
(4.852,11)
(34.044,00)

(87.476,36)
(217.092,49)
(1.134,90)
(94.743,35)
(5.581,84)
(28.886,00)

Total
(982.699,54)
(434.914,94)
Ao longo de 2021, Sescoop/ES intensificou à sua missão de propor, promover, acompanhar e planejar ações que
visassem ao fortalecimento da imagem institucional da organização e do movimento cooperativista como um todo
perante a sociedade capixaba, nos mais diferentes meios e formatos. Entre as atividades desenvolvidas no ano,
está: realizar a gestão das mídias sociais da instituição, mantendo um canal de contato e interação direto com a
sociedade; prestar serviços de Jornalismo e Publicidade e Propaganda às cooperativas capixabas; intermediar o
contato com a imprensa, inclusive por meio da organização do Prêmio de Jornalismo Cooperativista Capixaba (PJC),
que teve a sua 14ª edição realizada em 2021.
Além disso, a equipe também ficou responsável por gerir uma campanha crossmedia de divulgação do Movimento
SomosCoop.
19. Serviços de terceiros
Descrição
Auditoria e consultoria
Serviços especializados
Serviços transportes
Serviços gerais
Serviços temporários
Demais serviços contratados
Encargos sociais sobre serviço de terceiros
Total

=

31/12/2021

31/12/2020

(336.497,20)
(1.899.715,38)
(6.946,25)
(265.035,45)
(89.087,45)
(78.604,11)
(11.378,41)
(2.687.264,25)

(201.740,00)
(753.719,63)
(2.626,50)
(220.003,22)
(62.547,92)
(15.601,97)
(8.713,39)
(1.264.952,63)

112

20. Tributárias
Descrição

31/12/2021 31/12/2020

Impostos Federais
Impostos Estaduais
Impostos Municipais
Outras Contribuições
Total

(13.001,67)
(1.783,20)
(34.965,72)
(49.750,59)

(19.844,98)
(199,38)
(20.044,36)

21. Transferências e Convênios
Descrição

31/12/2021

Transferências e Convênios (para outras cooperativas)
Total

31/12/2020

(2.139.652,35) (1.422.785,48)
(2.139.652,35) (1.422.785,48)

22. Resultado financeiro líquido
Descrição

31/12/2021

31/12/2020

Receitas financeiras
Receitas de aplicações financeiras 403.708,65
162.393,73
Despesas financeiras
Despesas bancárias
(11.891,35)
(14.483,13)
Total
391.817,30
147.910,60
A administração da entidade, baseada no posicionamento técnico de seus assessores jurídicos entendem pela
imunidade conforme apresentado de forma prevista no anexo III, art. 72 da Instrução Normativa 1585/2015 que a
entidade é imune de qualquer tipo de imposto, inclusive sobre os rendimentos decorrentes de aplicações
financeiras.
23. Transações com partes relacionadas – Remunerações do pessoal-chave da Administração
De acordo com o regimento interno do Sescoop é princípio sistêmico a não remuneração dos membros dos Conselhos Deliberativo e Fiscal, exceto pelo pagamento de cédulas de presenças quando da participação das reuniões ordinárias e extraordinárias.
24. 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.
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25. Informação Orçamentária nas Demonstrações Contábeis
25.1. Execução e estrutura do orçamento do Sescoop na forma da Demonstração Contábil
O Conselho Federal de Contabilidade – CFC, por meio da resolução NBC TSP 13 – Apresentação de Informação
Orçamentária nas Demonstrações Contábeis, publicada em 31 de outubro de 2018, estabelece que as informações
orçamentárias das entidades que publicam seu orçamento aprovado, devem ser incluídas nas demonstrações
contábeis.
A estrutura da demonstração orçamentária em conformidade com a NBC TSP 13 – Apresentação de Informação
Orçamentária nas Demonstrações Contábeis ressaltando no que couber as características de comparabilidade e
compreensibilidade tratadas na NBC TSP Estrutura Conceitual, especificamente quando ressalta as características
qualitativas da informação nos relatórios Contábeis de propósitos Gerais (RCPG). No sentido de aumentar a
transparência dos dados de execução orçamentária, permitindo uma visão global e ao mesmo tempo uma
desagregação de forma simples e intuitiva, o Sescoop acrescenta às Notas Explicativas das Demonstrações
Contábeis, conceitos do orçamento para conhecimento público, como segue.
A contabilidade e o orçamento adotam regime de competência, as execuções residem nos fatos econômicos da
Demonstração do Resultado do Exercício - DRE e financeiros do Orçamento (receitas e despesas de capital).
O Sistema Sescoop compreende o Sescoop Nacional, que figura como órgão central do sistema em termos
Planejamento e Orçamento e os Sescoops/ES, com atuação nas respectivas unidades de federação.
No Sescoop, o planejamento trata dos objetivos, dos valores anuais e dos indicadores e orçamento, das ações, da
programada mensal e dos limites.
Para efeito de aprovação ministerial, o Orçamento é apresentado de forma consolidada, tanto nas receitas quanto
nas despesas, bem como por finalidade de gastos. Para efeito de execução, avaliação e julgamento pelos órgãos de
controle interno (Auditoria Interna e Conselhos – Administrativo e Fiscal) e controle externo (Auditorias TCU/CGU e
auditorias privadas), bem como para divulgação no portal de transparência, o orçamento é apresentado tanto
individual (Sescoop nacional e UF), quanto consolidado (Sistema Sescoop).
25.2. Principais variações ocorridas no período de execução do orçamento
As variações nas contas de receitas e despesas corrente são explicadas na Demonstração Contábil DRE, já que
apresenta a mesma “Base comparável” disciplinada na NBC TSP 13 – Apresentação de Informação Orçamentária
nas Demonstrações Contábeis, onde os valores realizados apresentados estão sob o mesmo regime de
competência, mesma base de classificação e mesmo período para o qual o orçamento foi aprovado.
Desta forma, conforme apresentado na informação orçamentária compondo o conjunto das demonstrações
contábeis e garantindo a integridade das informações, foram identificadas para o período as diferenças materiais
especificadas abaixo:
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Finalidade do gasto
Pessoal e encargos sociais
Outras despesas correntes
Investimentos
Outras despesas de capital

Orçado 2021 (R$)

Executado 2021 (R$)

2.770.769,00
6.647.440,00
203.500,00
-

2.715.598,46
6.650.515,59
155.084,04

9.621.709,00

9.521.198,09

Total

*

CARLOS ANDRE
SANTOS DE
OLIVEIRA:751014
83753

Assinado de forma digital por CARLOS
ANDRE SANTOS DE OLIVEIRA:75101483753
Dados: 2022.03.11 10:33:13 -03'00'

Carlos André Santos de Oliveira
Superintendente
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*

Variação

% V.H

% V.V

55.170,54
-3.075,59
48.415,96

98%
100%
76%

29%
70%
2%

99%

100%

100.510,91

*

RODYLENE DE
OLIVEIRA
DUARTE
LYRA:04593885
760

Assinado de forma
digital por RODYLENE
DE OLIVEIRA DUARTE
LYRA:04593885760
Dados: 2022.03.11
15:16:53 -03'00'

Rodylene de Oliveira Duarte Lyra
Contadora - CRC-ES 015556/O-0
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Parecer do Conselho Fiscal

PARECER DO CONSELHO FISCAL ESTADUAL SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES
CONTÁBEIS SESCOOP/ES
Os membros do Conselho Fiscal do Sescoop/ES – Serviço Nacional de Aprendizagem do
Cooperativismo no Estado Espírito Santo, em cumprimento às disposições regimentais previstas no
Art. 18, inciso VII do regimento interno do Sescoop/ES (Resolução 022/2019), examinaram as
Demonstrações Contábeis e as respectivas Notas Explicativas do Sescoop/ES referente ao exercício
social encerrado em 31 de dezembro de 2021.
Com base nos exames efetuados, considerando, ainda, o relatório dos auditores
independentes datado de 15 de março de 2022, bem como as informações e esclarecimentos
fornecidos pela administração no decorrer do exercício, conclui pela aprovação das Demonstrações
Contábeis e opina os referidos documentos estão em condição de serem disponibilizados para
apreciação e deliberação do Conselho de Administração, em cumprimento à competência prevista
no art. 8, inciso VI do regimento interno do Sescoop/ES (Resolução 022/2019).
Vitória/ES, 18 de março de 2022.

Alexandre Filippe

Alexandre Filippe (18 de March de 2022 13:23 ADT)

__________________________________
ALEXANDRE FILIPPE
Representante das Cooperativas
Contribuintes do SESCOOP/ES
Presidente do Conselho Fiscal

Marcelo Nascimento

Marcelo Nascimento (18 de March de 2022 13:49 ADT)

_______________________________
MARCELO NASCIMENTO
Representante dos Empregados em
Cooperativas Contribuintes do SESCOOP/ES
Conselheiro Efetivo

Marcio José Neves Gomes

__________________________________
MÁRCIO JOSÉ NEVES GOMES
Representante das Cooperativas
Contribuintes do SESCOOP/ES
Conselheiro Efetivo

Marcio José Neves Gomes (18 de March de 2022 11:55 ADT)
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Relatório de auditoria

SERVIÇO
NACIONAL
DE
APRENDIZAGEM
DO
COOPERATIVISMO NO ESTADO
DO
ESPÍRITO
SANTO
–
SESCOOP/ES
Relatório circunstanciado de auditoria
Referente ao exercício findo em 31 de dezembro
de 2021.

Aponte a câmera de seu
celular para a imagem
acima e preencha nossa
pesquisa de satisfação.
Caso não compatível,
obtenha um leitor de QR
Code para acessar o
conteúdo da imagem.
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RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DE AUDITORIA – EXERCÍCIO 2021
São Paulo, 15 de março de 2022.
RA 5078/2022

Aos
Administradores e aos Conselheiros do
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO COOPERATIVISMO NO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – SESCOOP/ES
Vitória – ES
Servimo-nos do presente para encaminhar a V.S.as nosso relatório
circunstanciado de auditoria externa, referente ao período encerrado em 31 de
dezembro de 2021.
Nosso exame abrangeu a avaliação dos procedimentos contábeis, por
amostragem, adotados pela entidade e foi realizado de acordo com as normas
de auditoria, incluindo provas nos registros contábeis e exame da documentação
comprobatória, na base de testes seletivos e na extensão que julgamos
necessária segundo a circunstância.
Alguns aspectos que julgamos relevantes estão expostos neste Relatório,
que é estritamente confidencial e tem como única finalidade sua apreciação e
discussão com o destinatário, o que desautoriza e torna ilegal, nos termos do
Art. 410 da Lei 13.105/15, "Código de Processo Civil - CPC”, seu uso para
qualquer outro fim.
Ressaltamos que a auditoria foi realizada em contas específicas do plano
de contas da entidade envolvendo a parte contábil e de controles internos.
RUSSELL BEDFORD BRASIL
AUDITORES INDEPENDENTES S/S
2 CRC RS 5.460/O-0 “T” SP

ROGER MACIEL DE
OLIVEIRA:90238435091

Assinado de forma digital por ROGER
MACIEL DE OLIVEIRA:90238435091
Dados: 2022.03.15 18:14:48 -03'00'

Roger Maciel de Oliveira
Contador 1 CRC RS 71.505/O-3 “T” SP
Sócio Responsável Técnico
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1. GESTÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA
1.1. CONTAS BANCÁRIAS À VISTA
Destacamos o saldo em 31 de dezembro de 2021:
Valores em R$

CONTAS
Banco Brasil -111795-5
Sicoob - 44407-3
TOTAL

SALDO CONTÁBIL
694,36
64.231,74
64.926,10

Fonte: Extrato Bancário/Balancete Contábil 31 de dezembro de 2021.

Confrontamos os saldos contábeis com os respectivos extratos bancários
das instituições, analisamos as respectivas conciliações e as respostas de
circularização.
2021.

Atestamos pela regularidade dos saldos contábeis em 31 de dezembro de

1.2. APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA
A seguir, a posição do saldo das contas em 31 de dezembro de 2021:
Valores em R$

CONTAS
B.Brasil 111795-5 Renda Fixa Empresarial
Sicoob 44407-3 RDC - LOGNO PÓS CDI
TOTAL

SALDO CONTÁBIL
7.146,88
8.465.107,46
8.472.254,34

Fonte: Extratos Bancários 31 de dezembro de 2021.

Confrontamos os saldos contábeis com os respectivos extratos bancários
e as respostas de circularização obtidas. E, ainda, promovemos a conciliação
das receitas financeiras com os extratos bancários, saldo de R$ 403.708,65 em
31 de dezembro de 2021.
2021.

Atestamos pela regularidade dos saldos contábeis em 31 de dezembro de

1.3. DESPESAS ANTECIPADAS
Destacamos o saldo em 31 de dezembro de 2021:
CONTAS
Seguros a Apropriar
Vale Transporte a Apropriar
TOTAL

Fonte: Balancete Contábil 31 de dezembro de 2021.

SALDO CONTÁBIL
18.159,86
516,00
18.675,86

Valores em R$

Página 4 de 9
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Para a conta de Seguros a Apropriar, obtivemos a resposta de
circularização da seguradora e analisamos as informações da apólice de
seguros e do saldo a pagar em 31 de dezembro de 2021.
2021.

Atestamos pela regularidade dos saldos contábeis em 31 de dezembro de

1.4. FORNECEDORES
A seguir, a posição do saldo da conta em 31 de dezembro de 2021:
CONTAS
FORNECEDORES - PJ
TOTAL

Fonte: Extratos Bancários 31 de dezembro de 2021.

Valores em R$

SALDO CONTÁBIL
535.830,80
535.830,80

Confrontamos os saldos contábeis com os respectivos relatórios
operacionais da conta e não identificamos divergências.
2021.

Atestamos pela regularidade dos saldos contábeis em 31 de dezembro de

2. GESTÃO PATRIMONIAL
2.1. IMOBILIZADO
Apresentamos o saldo das contas que compõem o grupo em 31 de
dezembro de 2021:
Valores em R$

CONTA
Mobiliário
Máquinas e Equipamentos
Equipamentos de Informática
Equipamentos de Comunicação
Depreciação Acumulada (-)
TOTAL

SALDO CONTÁBIL
311.152,17
119.927,16
305.551,05
68.917,68
(361.733,32)
443.814,74

Fonte Balancete Contábil 31 de dezembro de 2021.

Realizamos o confronto entre os registros e saldos contábeis com o
relatório de controles apresentado. Destacamos que a Entidade, anualmente,
realiza um levantamento de bens do imobilizado e intangível, submetendo ao
Conselho Administrativo os itens que devem ser baixados, atendendo assim ao
previsto nas normas do teste de recuperabilidade/impairment.
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Procedemos com o recálculo das depreciações de todos os bens para a
data-base de 31 de dezembro de 2021.
2021.

Atestamos pela regularidade dos saldos contábeis em 31 de dezembro de

3. GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS
3.1. PROVISÕES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
Destacamos as contas que compõem esta rubrica com saldo em 31 de
dezembro de 2021:
CONTA
Provisão de Férias
Provisão de INSS s/Férias
Provisão de FGTS s/Férias
Provisão de PIS s/Férias
TOTAL

Fonte: Balancete Contábil 31 de dezembro de 2021.

Valores em R$

SALDO CONTÁBIL
210.975,11
7.307,85
16.878,01
2.109,76
237.270,73

Confrontamos os saldos contábeis com o relatório de provisões e
atestamos pela propriedade nos saldos apresentados. Adicionalmente,
realizamos o recálculo global, onde não identificamos divergências.
Através dos testes realizados podemos atestar pela regularidade do saldo
em 31 de dezembro de 2021.
3.2. APLICAÇÃO DIRETA - DESPESA DE PESSOAL E ENCARGOS
As despesas com salários e encargos sobre a folha apresentam os
seguintes saldos em 31 de dezembro de 2021:
CONTA
Salários
Gratificação
13º Salário
Férias E Abono Constitucional
Abono Pecuniário Facultativo
INSS
FGTS
PIS
INSS S/ Férias
FGTS S/ Férias
PIS S/ Férias
INSS S/ 13º Salário
FGTS S/ 13º Salário

Valores em R$

SALDO CONTÁBIL
1.162.102,43
212.813,82
127.666,14
185.337,74
48.600,00
326.363,08
112.672,19
13.722,94
(3.750,70)
12.945,54
1.658,39
30.409,64
10.236,96
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CONTA
PIS S/ 13º Salario
Horas Extras
Assistência Médica, Odontológica E Labor
Seguro de Vida Em Grupo
Vale Refeição / Alimentação
Vale Transporte
Previdência Privada
Auxilio Funeral
Auxilio Creche
Outros Benefícios Assistenciais
TOTAL

Fonte Balancete Contábil 31 de dezembro de 2021.

SALDO CONTÁBIL
1.283,08
2.142,22
77.385,71
13.516,89
281.424,55
1.963,40
50.981,27
4.155,00
18.973,23
2.769,94
2.695.373,46

Examinamos os saldos contábeis e confrontamos com o somatório dos
relatórios das folhas de pagamento mensais. Realizamos o recálculo da folha de
pagamento global, com base nos resumos das folhas de pagamentos, guias dos
encargos e folhas analíticas.
Examinamos a conta de vale-refeição e alimentação através de amostra
selecionada para exame de vouchers e confronto com os registros contábeis
realizados. Averiguando quanto à autorização para a despesa, natureza,
competência, valor, fornecedor contratado e liquidação financeira.
Por não verificar diferenças relevantes, concluímos serem adequados os
valores registrados na contabilidade.
4. GESTÃO JURÍDICA
4.1. DEPÓSITO JUDICIAL (ATIVO) E OUTRAS OBRIGAÇÕES DE LONGO
PRAZO (PASSIVO)
Em 31 de dezembro de 2021, o saldo da rubrica do ativo é de
R$ 50.999,78, no qual o montante de R$ 25.505,94 é referente aos
recolhimentos realizados a título de INSS, e R$ 25.493,84 referente a
recolhimentos realizados para o PIS.
Na rubrica do passivo, o saldo é de R$ 53.614,85, no qual o montante de
R$ 26.813,47 é referente à provisão de INSS, e R$ 26.801,38 referente à
provisão para PIS.
Obtivemos a resposta de circularização de advogados, verificamos a
existência do processo de imunidade sobre os encargos de INSS e PIS,
confrontamos o saldo do ativo com as guias de INSS e PIS, pagas no ano de
2021 e o saldo do passivo de acordo com as guias com competência no ano de
2021.
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Além disso, para a conta do ativo, efetuamos o confronto dos lançamentos
registrados no razão contábil, referente ao exercício de 2021, com as respectivas
guias de depósito judicial e conciliamos os encargos da folha com o saldo
contábil e não identificamos divergência materiais.
Através dos testes realizados podemos atestar pela regularidade do saldo
em 31 de dezembro de 2021.
4.2. PROVISÕES DE CONTINGÊNCIAS
Constatamos que o SESCOOP/ES não possui saldo de provisões
contingenciais registradas no exercício findo em 31 de dezembro de 2021.
Realizamos o procedimento de circularização dos advogados que a
Entidade possui relacionamento e analisamos nas respostas que o
SESCOOP/ES não possui processo judicial passivo.
Através dos testes realizados podemos atestar pela regularidade do saldo
em 31 de dezembro de 2021.
5. RESULTADO
No exercício findo em 31 de dezembro de 2021 a unidade regional do
SESCOOP/ES apresentou o superávit no montante de R$ 1.044.355,47.
Examinamos as contas de despesas administrativas, despesas
institucionais, de serviços de terceiros e convênios através de amostra
selecionada para exame de vouchers e confronto com os registros contábeis
realizados. Averiguamos para cada despesa a autorização para realização,
natureza, competência, valor, fornecedor contratado e liquidação financeira.
Para as contas de receita de contribuição e receita de transferência,
promovemos a análise por meio do Ofício emitido pelo SESCOOP Nacional e
conciliamos os valores dos registros contábeis com as liquidações financeiras.
Através de nossas análises não identificamos inconsistências nos exames
realizados.
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6. CONCLUSÃO
Nossos trabalhos foram planejados e executados de forma a obter suporte
para certificar a consistência e adequação dos saldos contábeis apresentados
nos balancetes, cumprimento de normas e procedimentos internos, formalidades
e eficiência nos controles da documentação comprobatória e foram
consubstanciados nas Normas Brasileiras de Contabilidade e Lei 6.404/76 e
alterações posteriores.
O resultado de nosso trabalho demonstrou que a entidade possui um
adequado gerenciamento das contas contábeis e que os relatórios de controles
das informações estão apresentados de forma clara.
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Departamento Pessoal
O Departamento Pessoal é o setor responsável pela gestão de pessoas e lida com as
legislações trabalhistas e previdenciárias, gerenciando as tarefas burocráticas que envol-

vem todos os colaboradores do Sescoop/ES.
Tem como foco o cumprimento dos direitos
do colaborador e a correta concessão de benefícios aos colaboradores.

Certidões negativas de débito
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Prefeitura Municipal de Vitória
Secretaria de Fazenda

Certidão Negativa de Débitos
Emissão : 22/03/2022 - 10:42h
CNPJ ............................: 07026766000194
RAZÃO SOCIAL/NOME: SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO COOPERATIVISMO NO ESTADO DO
ESPIRITO SANTO

Com fundamento no artigo 205 do Código Tributário Nacional (Lei 5.172/1966), certificamos que não constam em
nome do sujeito passivo identificado, nesta data, débitos com a Fazenda Pública Municipal.

OBSERVAÇÕES
Documento válido até o dia 21/05/2022 e abrange apenas a pessoa física ou jurídica identificada. Fica ressalvado o
direito de a Fazenda Pública Municipal cobrar dívidas conhecidas e as apuradas após a emissão deste documento.
De acordo com a Portaria 19/2001 de 22/09/2001 da Secretaria de Fazenda de Vitória - ES , a emissão deste
documento NÃO PODERÁ SER COBRADA.
Emitido em 22/03/2022 às 10:42 pelo AGENTE INTERNET
Para validar este documento, favor acessar o seguinte endereço:
http://www.vitoria.es.gov.br, "Serviços", opção "Autenticidade de documentos/ Certidão de Débitos".
Entre com a chave:
7258d56a-3796-42ad-81ab-7a1cd94c0225
Ou realize a busca pela Inscrição Fiscal, CNPJ ou CPF.
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO
Nome: SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO COOPERATIVISMO NO ESTADO DO
ESPIRITO SANTO
CNPJ: 07.026.766/0001-94
Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:
1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN).
Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão
negativa.
Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.
Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:42:51 do dia 22/03/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 18/09/2022.
Código de controle da certidão: FE89.836E.96B1.FBDA
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Certidão Negativa de Débitos para com a Fazenda Pública Estadual - MOD. 2
Certidão Nº 20220000214753
Identificação do Requerente: CNPJ N° 07.026.766/0001-94
Certificamos que, até a presente data, não existe débito contra o portador do Cadastro de Pessoa
Jurídica acima especificado, ficando ressalvada à Fazenda Pública Estadual o direito de cobrar
quaisquer dívidas que venham a ser apuradas.
Certidão emitida via Sistema Eletrônico de Processamento de Dados, nos termos do Regulamento
do ICMS/ES, aprovado pelo Decreto nº 1.090-R, de 25 de outubro de 2002.
Certidão emitida em 22/03/2022, válida até 20/06/2022.
A autenticidade deste documento poderá ser confirmada via internet por meio do endereço
www.sefaz.es.gov.br ou em qualquer Agência da Receita Estadual.
Vitória, 22/03/2022.

Autenticação eletrônica: 0026.2C35.CA20.971E
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PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
Nome: SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO COOPERATIVISMO NO ESTADO
DO ESPIRITO SANTO (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 07.026.766/0001-94
Certidão nº: 9187207/2022
Expedição: 22/03/2022, às 10:44:58
Validade: 18/09/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.
Certifica-se que SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO COOPERATIVISMO NO
ESTADO DO ESPIRITO SANTO (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o
nº 07.026.766/0001-94, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional
de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação
das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e
13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.
INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhi m e n t o s p r e v i d e n c i á r i o s , a h o n o r á r i o s , a c u s t a s , a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por
disposição legal, contiver força executiva.

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br
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