
Somos o 
cooperativismo 
no Paraná



Ser cooperativista 
é acreditar no 

poder da união. 
Venha conhecer mais 
sobre a nossa forma 

de transformar 
o mundo.

O Sistema Ocepar é formado 
pelo Sindicato e Organização das 

Cooperativas do Estado do Paraná 
(Ocepar), pelo Serviço Nacional de 
Aprendizagem do Cooperativismo  
(Sescoop/PR) e pela Federação e 

Organização das Cooperativas do 
Estado do Paraná (Fecoopar). Estas 

entidades trabalham em estreita parceria 
para fomentar o desenvolvimento 

das cooperativas do Paraná. Atuam 
na representação institucional e 

sindical do setor, desempenham um 
importante papel no monitoramento das 
cooperativas e na formação e promoção  

social do público cooperativista.
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Somos um modelo de 
negócios que equilibra 
o social e o econômico,  
produtividade e 
sustentabilidade.

O individual 
e o coletivo.

Cooperativismo no Brasil

Fonte: OCB / Ano base: 2018

6.828
cooperativas

14,6 milhões
de cooperados

425,3 mil 
empregos diretos

R$ 259,9 bilhões 
em faturamento

R$ 7 bilhões 
em impostos e 

tributos recolhidos
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O cooperativismo do Paraná segue firme em suas metas de crescimento. Em 2018, as 215 
cooperativas registradas no Sistema Ocepar atingiram um faturamento R$ 83,6 bilhões. Em 2019, o 
primeiro semestre fechou com 222 cooperativas registradas e um aumento de 8,3% no faturamento, 

em relação ao mesmo período do ano anterior. O setor responde atualmente por mais de 104 mil 
empregos diretos e agrega mais de 2 milhões de cooperados.  As cooperativas são as maiores 

empregadoras em 130 cidades do Paraná. Com forte atuação regional, democratizam o acesso ao 
crédito, oferecem serviços de saúde de qualidade, organizam atividades econômicas e promovem 

o desenvolvimento social e econômico nos municípios em que estão presentes.

Somos o 
movimento de 
milhões de brasileiros.

Em que cada 
pessoa é única.

Cooperativismo no Paraná

Fonte: Coordenação de Desempenho do Sistema Ocepar
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Fonte: Sistema Ocepar / Julho de 2019

2 milhões
de cooperados

104 mil
empregos diretos

60%
da participação no PIB 

agropecuário do Paraná

30%
da população paranaense é 

ligada ao cooperativismo



Fonte: Gerência Técnica da Ocepar / Ano base: 2018

Fonte: OCEPAR, SEAB, IPARDES, IBGE, ANUAL PEC

Participação no recebimento da produção agropecuária do Paraná
Em % – Ano Safra 2018/2019

7
Indústrias 

de Óleo 
de Soja

9
Moinhos 
de trigo

2
Moinhos 
de milho

1
Unidade de 

processamento 
de malte

20
Indústrias 
de rações

9
Indústrias 
de carne 
de frango

4
Indústrias de 

processamento 
de suínos

2
Indústrias de 

processamento 
de peixe

6
Indústrias de 

processamento 
de leite

60
Plantas 

agroindustriais 
instaladas

SOJA
70%

MILHO
64%

TRIGO
64%

LEITE INDUSTRIALIZADO
34%

CAFÉ
63%

CEVADA
64%

AVES PARA CORTE
34%

SUÍNOS PARA CORTE
53%

AVEIA
16%

ARROZ
21%

MANDIOCA
14%

Fo
to

: C
.V

al
e

Fo
to

: R
ic

ar
do

 M
ai

a/
In

te
gr

ad
a

Produzir alimentos, 
preservando o 
meio ambiente. 
Este é um 
compromisso das 
cooperativas do Paraná.



A Organização 
das Cooperativas 

Brasileiras 
classifica as 

cooperativas em 
sete ramos.

Agropecuário
Há 70 cooperativas do ramo Agropecuário no Paraná, en-

tre cooperativas de produção agropecuária e cooperativas- 

escola de colégios agrícolas. No ano passado, o ramo regis-

trou R$ 70,5 bilhões em faturamento. Mais de 173 mil produ-

tores são associados às cooperativas agropecuárias para-

naenses, sendo que 77% são pequenos e médios produtores 

(área de até 50 ha). Atualmente, cerca de 44% da produção 

primária dos cooperados passam por algum processo de 

transformação e agregação de valor. Modernas, sem per-

Ramos
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der sua essência cooperativista, exportam para mais de 100  

países. Investem em formação profissional, assistência téc-

nica aos cooperados e diversificação da produção. Ajudam a 

evitar a evasão do meio rural, ampliando a renda dos agricul-

tores e fomentando a economia dos municípios. 

Crédito
Há 56 cooperativas de crédito no Paraná. Prestam ser-

viços financeiros aos associados como concessão de 

crédito, captação de depósitos, poupança, serviços de 

cobrança e cartões. Atuam em quatro sistemas cooperativos -  

Sicredi Central PR/SP/RJ, Sicoob Central Unicoob, Uniprime  

Central e Cresol. Há também as cooperativas de crédi-

to “independentes” rurais e urbanas, que não são liga-

dos a um sistema. As cooperativas de crédito do Paraná  

administram mais de R$ 29,5 bilhões em recursos, detêm 

mais de 1,8 milhão de cooperados, 917 pontos de atendimen-

Somos a mudança. 
Somos o futuro. Somos um 
modelo de negócio diferenciado. 
Vem com a gente!



Fonte: Coordenação de Desempenho do Sescoop/PR
Ano base: Julho de 2019

to e mais de 13 mil funcionários. Na cooperativa de crédito, o 

associado é ao mesmo tempo cliente e dono do empreendi-

mento. Não visa lucro, portanto, pratica taxas mais atrativas. 

Diferencia-se pelo atendimento personalizado e próximo ao 

cooperado, chegando a muitas regiões onde os bancos tradi-

cionais não atuam.

Trabalho, Produção de Bens e Serviços
Há 11 cooperativas classificadas neste ramo no Paraná, 

que foi criado em 2019 pela Organização das Cooperativas  

Brasileiras (OCB), a partir do agrupamento dos antigos ramos 

trabalho, especial, mineral e parte do turismo e lazer. Reúne 

também cooperativas educacionais (professores) e de produ-

ção laboral, em que os meios de produção são coletivos e os 

cooperados produzem um ou mais tipos de bens de consumo.

Saúde
Há 34 cooperativas de saúde no Paraná. Reúnem 14 mil  

cooperados e atendem mais de 2 milhões de usuários anual-

mente. As cooperativas de saúde estão organizadas em três 

sistemas - Unimed, Dental Uni e Uniodonto. Há também as 

cooperativas de prestação de serviços sem o registro de pla-

no de saúde na ANS, porque atuam diretamente na atividade 

fim. Um exemplo de cooperativa enquadrada nessa situação 

é a de anestesiologistas.

Infraestrutura
Há 13 cooperativas de infraestrutura no Paraná.  

Atuam no abastecimento de água e saneamento, distri-

buição e geração de energia elétrica, construção civil e 

prestação de serviços técnicos, manutenção e instala-

ção de redes para seus cooperados. Na área de cons-

trução civil, atuam como empreiteiras contratadas das 

concessionárias de energia e também na construção de 

moradias habitacionais.

Transporte
Há 35 cooperativas de transporte no Paraná. Reúnem 

3,3 mil cooperados, que são proprietários de veículos de 

transporte de cargas e de passageiros. A frota é compos-

ta por mais de 2,8 mil veículos pesados (caminhões de 

médio e grande porte).

Consumo
Há três cooperativas de consumo no Paraná. Realizam 

compra em conjunto de produtos e serviços para seus 

cooperados. Engloba o comércio de bens de consumo 

(mercado) e também cooperativas educacionais consti-

tuídas por pais de alunos (contratam/consomem o servi-

ço pedagógico).



Comunicação Social do Sistema Ocepar. 
Diagramação: Celso Arimatéia. 

Nosso propósito
Cooperar. Se tem uma palavra capaz de traduzir nosso 
propósito, é essa. Pra gente, cooperar é somar forças, 
é multiplicar o bem, é dividir aprendizados e é subtrair 
obstáculos. 

Cooperar é usar a inspiração para criar o que pode ser criado, 
é ser inteligente para organizar o que precisa ser organizado 
e é ser consciente para zelar pelo que merece ser zelado. 

Cooperar é acreditar que melhor do que ser parte é fazer parte, 
estendendo a mão, propondo e encarando o papel de um 
protagonista que tem ao seu lado outros protagonistas. 

Cooperar é pensar global, mas agir local, buscando sempre 
o desenvolvimento da nossa terra, da nossa gente e dos 
nossos valores. 

Cooperar também é ser visionário, olhando pra frente 
e enxergando o futuro ainda no presente. 

Cooperar é acordar todo dia motivado para novos desafios 
e é dormir tranquilo, sabendo que em cada decisão tomada, 
em cada passo dado e em cada ação realizada estamos 
contribuindo com um mundo mais feliz, mais plural e mais 
colaborativo. (DNA da Marca)
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