
SOMOS O COOPERATIVISMO

NO PARANÁ
O Sistema Ocepar é formado por três sociedades distintas: o Sindicato e Organização das Cooperativas 
do Estado do Paraná (Ocepar), o Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo (Sescoop/PR) e a 
Federação e Organização das Cooperativas do Estado do Paraná (Fecoopar). São entidades sem fins lucrativos 
que, em estreita parceria, se dedicam à representação, fomento, monitoramento e controle das organizações 
cooperativas, bem como à formação profissional e promoção social das pessoas ligadas ao setor.  



O BRASIL
E O PARANÁ
O Brasil tem extensão territorial de 8,55 milhões de qui-

lômetros quadrados e uma população superior a 207  

milhões de habitantes. Seu Produto Interno Bruto (PIB), 

que é a soma de todas as suas receitas, totaliza R$ 6,6 

trilhões. O agronegócio é um dos mais importantes seto-

res econômicos do país, respondendo por 21,6% do PIB, 

por 44% total das exportações brasileiras (MDIC/MAPA), 

e por 20,1% dos empregos (Cepea/Esalq). No cenário in-

COOPERATIVAS
REGISTRADAS NA OCEPAR

Fonte: Sistema Ocepar - Dez. 2017

 AGROPECUÁRIO CONSUMO CRÉDITO EDUCACIONAL HABITACIONAL INFRAESTRUTURA SAÚDE TRABALHO TRANSPORTE TURISMO 
          E LAZER

 Cooperativas 69 1 55 11 2 11 32 8 30 2

 Cooperados 167.563 3.609 1.310.455 982 50 9.260 14.853 5.373 2.984 471

 Empregados 76.370 29 9.953 127 10 279 6.008 59 128 5

O Estado do Paraná está localizado na Região Sul do  

Brasil. Possui uma área de 199,7 mil quilômetros quadra-

dos, o equivalente a cerca de 2,3% do território brasileiro. 

Sua população é superior a 11,3 milhões de habitantes 

(IBGE) e seu Produto Interno Bruto é de R$ 415,8 bilhões. 

ternacional, se destaca em várias frentes. Na indústria, 

graças ao seu moderno parque industrial e investimen-

tos constantes em desenvolvimento científico, respon-

de por três quintos da produção industrial latino-ame-

ricana. No agronegócio, é o maior produtor mundial de  

cana-de-açúcar, laranja, tabaco e café. É o segundo 

maior produtor mundial de soja, carne de frango e carne 

bovina e o terceiro na produção de milho e frutas (USDA). 

Responde por 16,2% (Conab) de toda a safra brasilei-

ra de grãos. Ocupa o primeiro lugar entre os estados  

brasileiros na produção de frango, trigo, feijão e cevada; 

o segundo lugar na produção de milho, soja e leite e o 

terceiro lugar na produção de suínos.
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O cooperativismo do Paraná tem sua origem liga-
da aos fluxos de imigração de povos europeus e de mi-
gração de pessoas oriundas de outros estados brasi-
leiros. Desenvolveu-se de forma paralela aos diversos 
ciclos econômicos do Estado, pautando suas atividades em  
valores éticos da cooperação, da solidariedade, da justi- 
ça social, da gestão democrática e da soma dos esfor-
ços de seus cooperados. Atualmente, o Sistema Ocepar 
possui 221 cooperativas registradas. Juntas, essas or-
ganizações cooperativas somam R$ 70,3 bilhões de mo-
vimentação econômica, montante que equivale a 17% 
do PIB do Estado do Paraná. Possuem mais de 1.500 mil  
cooperados e 92.968 empregados. Estima-se que mais 
de 3,8 milhões de pessoas estejam ligadas, direta ou  
indiretamente, ao cooperativismo do Paraná.

A opção do cooperativismo é pelo desenvolvimento das  
pessoas e comunidades de seu entorno. Um trabalho que  
resulta na geração de emprego e renda, dinamização das 

AS SOCIEDADES
COOPERATIVAS DO PARANÁ

economias locais, acesso a serviços de crédito e saúde, e 
apoio à formação profissional. Também são ações prioritá-
rias no cotidiano das cooperativas, os investimentos em pro-
jetos de agregação de valor (agroindustrialização), diversifi-
cação da produção e novas tecnologias, bem como atividades 
e capacitações para melhorar os processos produtivos e de 
prestação de serviços aos cooperados. 

A confiança nesse modelo de organização econômica  
fez com que mais de 84 mil pessoas se associassem  
às cooperativas paranaenses, em 2017, a maioria –  
76 mil – nas de crédito e sete mil nas agropecuá-
rias. A credibilidade do Sistema Cooperativo, construí- 
da com trabalho, profissionalismo, oferta de produtos  
de qualidade, e investimentos nos mercados consumido- 
res, se confirmou em recente pesquisa de opinião feita  
pelo Instituto Datacenso, em que 96% dos entrevistados 
aprovaram a qualidade e o preço justo dos produtos das  
cooperativas. 



INDICADORES ECONÔMICOS E SOCIAIS DO
COOPERATIVISMO PARANAENSE

Fonte: Sistema Ocepar/Cooperativas PR 

Indicadores 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Faturamento (bilhões R$) 25,83 25,06 26,40 32,21 38,13 45,62 50,51 60,33 69,40 70,3

Cooperativas (unidades) 238 238 236 240 236 231 223 220 221 221

Cooperados (pessoas) 513.389 548.812 641.564 735.453 856.098 985.494 1.079.737 1.247.042 1.431.650 1.515.600

Colaboradores (pessoas) 51.838 55.774 59.350 62.389 66.755 72.449 79.241 83.267 87.319 92.968

Exportações (US$ milhões) 1.442 1.470 1.640 2.200 2.100 2.362 2.403 2.211 2.034 2.600

Impostos
recolhidos (R$ milhões) 1.060 1.000 1.171 913 1.648 1.776 1.300 1.596,9 1.992,3 2.040

Investimentos (R$ milhões) 1.275 1.000 1.011 1.100 1.323 2.163 2.805 2.350 2.100 2,15

Eventos realizados 2.946 3.340 4.273 4.344 4.999 5.479 5.333 6.509 6.883 8.212

Participações/treinandos 100.273 102.332 123.775 129.223 144.445 151.415 160.539 179.920 186.876 210.890

Postos de 
trabalhos gerados 1,25 mi 1,3 mi  1,4 mi 1,5 mi 1,6 mi  1,7 mi  2,2 mi 2,6 mi 2,8 mi 3,8 mi

Participação no PIB 
Agropecuário do PR (%) 54 53 54 55 56 56 56 56 56 58%
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As 69 cooperativas agropecuárias do Paraná registra-
ram R$ 57,9 bilhões de movimentação econômica em 
2017. Esse valor corresponde a 58% do PIB agrícola do 
Estado. Em mais de 120 municípios, a cooperativa é a 
mais importante empresa econômica, maior emprega-
dora e geradora de receitas.

Estima-se que 77% dos associados às cooperativas agro-
pecuárias do Paraná são pequenos e médios produtores 
(área de até 50 ha). Outro dado que evidencia a importân-
cia das cooperativas agropecuárias é a sua infraestru- 
tura de armazenagem da produção, que representa 54% 
da capacidade estática de armazenagem do Estado, ou 

PARTICIPAÇÃO DAS COOPERATIVAS NO RECEBIMENTO DA

PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA DO PARANÁ
Em % - Ano safra 2016/2017

Fonte: OCEPAR, SEAB , IPARDES, IBGE, ANUALPEC.
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seja, as cooperativas têm capacidade para armazenar 
16,5 milhões de toneladas de grãos. Na área ambiental, 
além de programas educativos, a prática do desenvol-
vimento sustentável é feita através de projetos de re-
cuperação da vegetação ao longo de rios (mata ciliar) e 
nascentes de água, tratamento de efluentes, coleta se-
letiva de lixo, reflorestamento, geração de energia limpa, 
entre outras ações. Os investimentos em agroindustria-
lização vêm transformando o Paraná de exportador de 
matérias-primas para exportador de bens de consumo. 
Atualmente, cerca de 48% da produção primária do  
cooperado passa por processos de transformação e 
agregação de valor. 



Fonte: OCEPAR, SEAB, IBGE e ALCOPAR.

Setor Capacidade Total Capacidade Participação das
Agroindustrial do Paraná Cooperativas Cooperativas (em%)

Rações (t/d) 40.000 20.000 50%
Leite  
  Usina beneficiamento (l/d) 9.500.000 5.000.000 53%
  Derivados lácteos (t/a) 600.000 400.000 67%
  Leite em pó (t/a) 30.000 20.000 67%
Carnes  
  Suínos (cab/d) 22.000 12.500 57%
  Aves (cab/d) 5.500.000 2.050.000 37%
  Bovinos (cab/d) 5.000 1.000 20%
Fiações  
  Algodão (t/a) 80.000 36.000 45%
Malte de Cevada  (t/a) 350.000 350.000 100%
  Trigo (t/d) 9.500 2.500 26%
  Milho (t/d) 3.500 800 23%
Mandioca  
  Fécula (t/d) 4.600 1.500 33%
Oleaginosas  
  Esmagamento de soja (t/d) 35.750 13.700 38%
  Refino de óleo (t/d) 4.000 1.160 29%
Cana  
  Açúcar (t/a) 3.100.000 150.000 5%
  Álcool (l/a) 2.500.000.000 450.000 18%
Café  
  Torrefação (t/d) 500 50 10%

CAPACIDADE DAS AGROINDÚSTRIAS DAS COOPERATIVAS

DO PARANÁ E PARTICIPAÇÃO NO ESTADO
Ano safra 2015/2016
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COOPERATIVAS DE  CRÉDITO – Atuam em diversos setores da eco-

nomia. No Paraná há quatro sistemas de crédito organizados em 

cooperativas centrais: a Sicredi Central PR/SP/RJ, sendo que suas 

filiadas são acionistas do Bansicredi S/A; o Sicoob Central Unicoob, 

sendo que suas filiadas são acionistas do Bancoob S/A; a Unipri-

me Central, formada inicialmente por profissionais da área médica, 

mas que estendeu seu atendimento e hoje tem clientes dos mais 

diversos ramos de atividade. Há também as cooperativas de crédito 

independentes que não são ligadas a uma Confederação, Central ou 

a um sistema sistema.

COOPERATIVAS DE SAÚDE – São formadas por profissionais da 

área de saúde que atuam em atendimento médico, hospitalar, 

odontológico, de anestesiologistas, pediatras, enfermeiros, fisiote-

rapeutas, radiologistas entre outros, atendendo a mais de 2 milhões 

de clientes anualmente. Além de fortalecerem a liberdade profissio-

nal, facilitam o acesso da sociedade aos serviços de saúde através 

da formação de sistemas de convênios como Unimed, Dental Uni e 

Uniodonto. 

COOPERATIVISMO DE INFRAESTRUTURA – Atuam com a distri-

buição de energia para as propriedades rurais, fornecem material 

para as instalações elétricas, geram e repassam energia através da 

construção de pequenas centrais hidrelétricas, mantém contratos 

de manutenção de redes elétricas e de água, entre outras atividades. 

A melhoria da qualidade de vida das pessoas, a 
promoção social e o trabalho de responsabilidade 
socioambiental são considerados prioritários no 
cotidiano das cooperativas. 
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COOPERATIVAS DE TRANSPORTE – Reúnem transportadores de 

cargas e de passageiros, sendo uma alternativa de valorização pro-

fissional e melhor remuneração dos profissionais, que são, geral-

mente, donos de seus veículos de transporte. 

COOPERATIVAS DE TRABALHO – São formadas por profissionais  

ou trabalhadores que se unem solidariamente para ofere-

cer seus serviços ao mercado de trabalho. As cooperativas de  

trabalho existentes são disciplinadas, desde 2012, pela Lei 

12.690/2012.

COOPERATIVAS EDUCACIONAIS – São formadas por pais de alunos, 

por professores ou por alunos de escolas técnicas agrícolas, que 

buscam no cooperativismo uma solução adequada às exigências 

do setor.

COOPERATIVAS DE TURISMO E LAZER – Contribuem para a geração 

de oportunidades de trabalho para pessoas que exercem atividades 

ligadas ao turismo, um setor de grande importância econômica em 

todo o mundo. 

COOPERATIVA DE CONSUMO – Busca oferecer melhor qualidade de 

produtos a preços acessíveis para seus cooperados. 

COOPERATIVA HABITACIONAL – Tem como finalidade a construção, 

em conjunto, de moradias para seus cooperados. 



Av. Cândido de Abreu, 501  | 80530-000  | Curitiba  | Paraná  | Brasil

Tel: 55 (41) 3200.1100  |  Fax: 55 (41) 3200-1199

E-mail: ocepar@sistemaocepar.coop.br  |  www.paranacooperativo.coop.br
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1,5 MILHÃO 
de cooperados

US$ 2,6 BILHÕES 
em exportações

3,8 MILHÕES 
de postos de trabalho

R$ 2,1 BILHÕES 
em investimentos 

58% 
participação no PIB agropecuário do Paraná


