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O ramo transporte foi criado pela Assembleia Geral Ordinária da OCB (Organização das Cooperativas
Brasileiras), no dia 30 de abril de 2002, até esta data estas cooperativas pertenciam ao ramo do
cooperativismo de trabalho, mas pelas suas atividades e pela necessidade urgente de resolver
problemas cruciais desse setor, suas principais lideranças se reuniram na OCB , reivindicaram e
aprovaram a criação de um ramo próprio.
O ramo do cooperativismo de transporte concentra o segundo maior número de cooperativas do
sistema cooperativo Brasileiro, representando 19,78% da quantidade de cooperativas existentes no
Brasil, estas cooperativas atuam na prestação de serviços de transporte de cargas e passageiros.
No estado do Paraná o ramo transporte é responsável por 0,41% da movimentação econômica do
estado (quarto ramo em faturamento) e é o terceiro ramo em representação do número de
cooperativas.
As cooperativas de transporte possuem gestões diferenciadas e específicas em suas várias
modalidades: transporte individual de passageiros (Táxi), transporte coletivo de passageiros
(vans, ônibus, fretamento), transporte de cargas (caminhões, furgões, barcos, etc.), transporte
turístico (vans e receptivos) e transporte escolar.
As cooperativas de transporte são entidades que tem como objeto a prestação de serviços a seus
cooperados na exploração do ramo transporte de cargas, reunindo como cooperados pessoas físicas
e jurídicas.
Elas têm como objetivo captar oportunidades de atuação no mercado a seus cooperados,
contratando diretamente com tomadores e embarcadores.
O segmento de transporte de cargas historicamente atravessa períodos de instabilidade, sobressaltos
e modificações, geralmente em função de alterações econômicas e/ou legislativas, desta forma um
dos mecanismos encontrados pelos transportadores autônomos para minimizar estes efeitos são o
agrupamento com objetivo econômico comum, ou seja, os grupos de transportadores constituem
cooperativas com o objetivo de um nivelamento no volume de fretes redução de custos e
obviamente segurança.
O Sistema Ocepar (Fecopar-Ocepar-Sescoop), com o intuito de apoiar e divulgar as cooperativas de
transporte, consolidou dentro deste portfólio, as principais características de cada cooperativa,
endereço e contato, para facilitar o acesso e contratação.
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AEROTAXI

AEROTAXI
Rua Germano Schlogel, 726
CEP: 83.005-230
São José dos Pinhais – PR
Telefone: (41) 3282-9999
E-mail: comercial@cooperativaaerotaxi.com.br

Quem Somos
A Cooperativa Aerotaxi foi fundada em outubro de 1991 e atua no transporte de
passageiros sempre prezando pela qualidade, segurança e conforto para nossos clientes.
Por isso estamos a quase 30 anos no mercado praticando o cooperativismo.

Dados:

50 cooperados.

Nossa Frota:

50 veículos, dentre eles: Spin, Cobalt, Corolla, Siena e outros.

Diferenciais:

A aplicativo Aerotaxi está disponível nas lojas Android e IOS.
Fazemos viagem com toda segurança e conforto. Também trabalhamos com preço
fechado.
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AEROTAXI

AEROTRANS
Rua Germano Schlogel, 726
São José dos Pinhais - PR
Telefone: (41) 3084-8952
E-mail: presidente@cooperativaaerotaxi.com.br

Quem Somos
Cooperativa que atua na prestação de serviços de transporte de cargas, focados na qualidade no atendimento, sediada em São José dos Pinhais.

Dados:

34 cooperados, 8 funcionários, 11 caminhões, 1 fiorino.

Serviços:

Distribuição de produtos resfriados e congelados para cooperativas agroindustriais,
transporte de exames laboratoriais para cooperativas médicas e transporte de produtos
de e-commerce.

Diferenciais:

Motoristas entregadores uniformizados e treinados, veículos com monitoramento da
temperatura.

Adicional:

Licença para a entrega de produtos frigorificados e exames laboratoriais (UN3373)
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COOCANORPI
ROD BR 153 - KM 43,1 SALA 01
Vila Claro-Anexo ao posto Platina
Santo Antônio da Platina-PR
CEP: 86.430-000
E-mail: coocanorpi@hotmail.com
Facebook: Coocanorpi Sap
Telefone: (43) 3534-2651

Quem Somos
Cooperativa sediada em Santo Antonio da Platina, no norte do Paraná. Com uma gestão
profissional e transparente, a Coocanorpi garante a perenidade do negócio tornando-se
cada ano mais competitiva e oferecendo soluções em logística a seus clientes.

Dados:

A cooperativa é formada por 84 cooperados e 2 empregados.
A frota é formada por 136 caminhões.

Serviços:

Transporte de produtos agropecuários (cereais, fertilizantes, sementes, madeira e outros)
com seriedade e comprometimento.

Diferenciais:

Nossa frota é formada por caminhões Bi-Trem, Bi-Caçamba, LS Graneleiro, LS Baú e Sider.
Possui capacidade de carga de mais de 30.000 toneladas/mês.
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AEROTAXI

COOPER ARAUCÁRIA
Rua Joana Geraldello, 213
Barigui Araucária
CEP: 83.707-510
Telefone: (41) 3643-1078

Quem Somos
Somos uma cooperativa de transportes de cargas, que busca prestar serviços aos
clientes com qualidade e versatilidades em todas as direções da logística.
A COOPER-ARAUCARIA busca atender seus clientes/parceiros em todas as atividades
necessárias para o desenvolvimento contínuo de suas atividades e parcerias.
Com atuação na indústria e/ou no comércio buscamos atender as necessidades do
cliente.

Dados:

30 Cooperados
40 Caminhões

Serviços:

Transporte de cargas na região de Curitiba, Campos Gerais, São Paulo, Porto Seco.
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COOPERCAF
Rua Intes Dolar Fontana, nº 50
Caixa - Postal 41.
Telefone: (45) 3241-1710
E-mail: diretoria@coopercaf.com.br
Site: www.coopercaf.com.br

Quem Somos
A COOPERCAF – Cooperativa de Transportes Rodoviários de Cafelândia foi fundada em
09 de janeiro de 1998, com o objetivo de fornecer serviços de transportes a granel, óleo
vegetal e fertilizantes.

Dados:

Hoje contamos com 195 cooperados e 09 colaboradores.
Nossa Frota: 95 Carretas LS; 40 Bi-trens; 02 Bi-Tanque; 50 Truck e 08 Carretas Toco.

Serviços:

Transporte de grãos, óleo vegetal e fertilizantes.

Diferenciais:

ISO 9001, atendimento exclusivo.
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COOPERFAX
Rua sete de setembro, 661 Centro
Faxinal - PR
CEP: 86.840-000
Telefones: (43) 3461 - 3537 / (43) 9 9914 - 0118
E-mail: cooperfax@hotmail.com
faria@cooperfax.coop.br
Site: www.cooperfax.coop.br

Quem Somos
A Cooperativa Cooperfax foi fundada em 2012 com o objetivo de prestação
de serviços no transporte de cargas com qualidade e de maneira mais justa
por meio do cooperativismo.

Dados:

Temos 40 associados ativos e 3 colaboradores;
Nossa frota é formada por 37 caminhões, sendo 15 Bitrens, 20 Carretas, 1 Truck
e 1 Caminhonete.

Serviços:

Focado no transporte de grãos e fertilizantes.
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COOPERLESTE
Rodovia PR 281 km 31,8 – Bairro Fernandes
Piên – PR
Telefone: (41)-3632-1294 / 98803-9136
E-mail: wilson@cooperleste.com.br
Site: www.cooperleste.com.br

Quem Somos
Cooperativa de transporte rodoviário de cargas, fundada em novembro de 1998,
buscando sempre a prestação de serviços com garantia e qualidade.

Dados:

Formada por 82 Cooperados e 6 funcionários.
Nossa frota é composta por 82 caminhões entre Carretas, Trucks e caminhões de pequeno
porte.

Serviços:

Transporte de Aglomerado, MDF, Pisos de Madeira, Tubos de aço e papel melamínico.
Também dispomos de barracão para armazenamento de materiais.
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COOPERLOG
Sede: Rua Miguel Foggiato Sobrinho, 84
São José dos Pinhais-PR
Filial: Rua Manoel Correa, 232
Paranaguá-PR
Telefone: (41) 2109-6369
E-mail: comercial@cooperlog.com.br
Site: www.cooperlog.com.br

Quem Somos
A Cooperlog foi criada em 1998, visando atender a nova situação do mercado em torno
de uma nova realidade industrial que surgia no Paraná.

Dados:

30 Cooperados, 7 empregados e frota de 32 Caminhões.

Serviços:

Nosso objetivo é a prestação de serviços na área de Transporte Rodoviário Nacional
(importação ou exportação), apresentando aos nossos clientes a melhor Qualidade e
menor Custo, com respeito ao Meio Ambiente.

Diferenciais:

Licenças: SASSMAQ, Anvisa, FATMA – licenciamento ambiental, Exército, Ibama e IAP.
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COOPERTRAC - CASTRO
Avenida Vicente Fiorillo, 100 - Castroville
Castro-PR
Telefone: (42) 3232-1785
E-mail: coopertraccastro@gmail.com

Quem Somos
Somos uma cooperativa de transporte de cargas com o objetivo de prestar serviços para
nossos clientes com qualidade atuando dentro e fora do Estado do Paraná.

Dados:

45 cooperados / 50 caminhões.

Serviços:

Transporte de grãos em geral, calcário entre outros.
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COOPERTRACVEL
Av. Rocha Pombo nº364 - sala 01
Bairro São Cristóvão
CEP: 85.816-540
Telefone: (45) 3227- 4584
cascavel@coopertracvel.com.br
Site: www.coopertracvel.com.br

Quem Somos
A Coopertracvel foi criada em 2005, em Cascavel/PR, buscando por meio do cooperativismo, a
prestação de serviços com qualidade no transporte de cargas rodoviárias.
Acreditamos que o cooperativismo fortalece, por isso atuamos com comprometimento, integridade e
seriedade atendendo a demanda no transporte de cargas em geral na região de Cascavel atendendo,
inclusive várias cooperativas do ramo agropecuário, praticando a intercooperação.

Dados:

A cooperativa é formada por 70 cooperados com uma frota de 60 caminhões, dentre eles:
Bitrens, Carretas e Trucks.

Serviços:

A COOPERTRACVEL presta serviços de transporte de cargas gerais, voltados para cargas paletizadas e
granel. O cliente que contrata a Coopertracvel conta com a tranquilidade de receber um serviço de alta
qualidade. Nossa equipe é focada no comprometimento com o cliente, buscando sempre atender suas
necessidades com agilidade e qualidade.

Diferenciais:

CARGAS GERAIS
Realizamos o tráfego de porta-a-porta, de cargas completas ou fracionadas, embaladas ou não,
que, por sua natureza e característica, utiliza veículos ou equipamentos convencionais,
compreendendo o transporte de diversos produtos.
CARGAS A GRANEL
Nesta modalidade realizamos o transporte da mercadoria que é levada sem embalagem e em
grandes quantidades.
CARGAS PALETIZADAS
Trabalhamos com carrocerias especiais, adequadas para o transporte de produtos ou
mercadorias que precisam estar acondicionadas sobre pallets. Assim, os produtos são protegidos
para que não sofram nenhum tipo de avaria.
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COOPERTRAM
Avenida Barão do Rio Branco, 2116 - Centro
Mallet -PR
CEP: 84.570-000
Telefone (42) 3542-1989 e
(42) 9997-4398 (WhatsApp)

Quem Somos
A COOPERTRAM é uma cooperativa de transporte de cargas, localizada na cidade de
Mallet/PR, que nasceu da união e força de um grupo de caminhoneiros que visavam um
novo modelo de trabalho, pensando na melhor prestação de serviços aos seus clientes.

Dados:

A cooperativa é formada por 64 cooperados e 3 funcionárias.
Nossa frota é constituída por 63 caminhões, sendo 41 Carretas Sider, 20 Trucks Baú/Sider
e 2 Bitrens Sider.

Serviços:

Atendemos todo território nacional atuando principalmente no transporte de papel,
fralda, celulose, bobina e aparas.
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COOPITRAN
Rodovia BR 466 km 181 + 300 metros
Parque Indústrial
Pitanga - PR
Telefone: (42) 3646-4992 / (42) 99953-0033
E-mail: coopitran@gmail.com

Quem Somos
A Coopitran é uma cooperativa que oferece transporte de cargas para todo o Brasil.
Além disso, a empresa oferece também abastecimento de óleo diesel, autopeças, oficina
mecânica, borracharia e troca de fretes para seus cooperados, proporcionando preços
mais competitivos.

Dados:

53 cooperados, 8 funcionários e 59 caminhões.

Serviços:

Transporte de grãos, madeiras, fertilizantes, couro, paver, ração, etc.
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COOTRAMIL
Avenida Brasília, 7450 - Jardim Marissol
Londrina - PR
Filiais: Assis – SP e
Rondonópolis – MT
Telefone: (43) 3336-0009
E-mail: cootramil@onda.com.br

Quem Somos
A Cootramil é uma Cooperativa de Transporte de Cargas localizada na cidade de Londrina/PR,
comprometida com a qualidade na prestação de serviços aos nossos clientes.

Dados:

Temos uma frota de 80 veículos, sendo estes: Carretas LS e Toco, Bi-trens, Trucks e Bi-trucks.
Nosso quadro de cooperados é formado por 70 pessoas de Londrina e Região. Empregamos 06
funcionários diretos e 13 funcionários indiretos.

Serviços:

Contamos com o apoio de uma empresa gerenciadora de risco, que acompanha e monitora todas
as nossas cargas embarcadas, desde o início da viagem até o fim.
Além disso, temos contrato com uma empresa responsável por qualquer emergência ambiental que
venha a ocorrer no percurso de nossas viagens.

Diferenciais:

Para maior segurança no transporte, contamos com apólices de seguro de RCTRC, RCF-DC e
também RC de Danos Ambientais.
Consideramos como diferencial da Cootramil, que por ser uma Cooperativa, não atuamos com frota
de terceiros. Nossa frota é formada apenas por cooperados treinados e qualificados para a prestação
dos serviços demandados.
Atuamos com sistema integrado de gerenciamento da qualidade, segurança e meio
ambiente, em conformidade com as normas SASSMAQ – Sistema de Avaliação de Segurança, Saúde,
Meio Ambiente e Qualidade.
A Cootramil possui todas as licenças exigidas para atuação no setor de transporte de produtos
químicos, perigosos e não perigosos, além de investir em Segurança, Saúde , Meio Ambiente e
Qualidade. Contamos com o certificado SASSMAQ , conquistado com muito empenho de todos os
colaboradores, diretos e indiretos da Cootramil.
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COOPTRANS
Av. Cristo Rei, 90 – Bairro Cristo Rei
CEP: 85.602-010
Francisco Beltrão - PR
Telefone: (46) 99912-0808
E-mail: bortot@coptrans.com.br
Site: www.coptrans.com.br

Quem Somos
A Cooperativa Coptrans, foi fundada em dezembro de 2002 com 36 cooperados com o
objetivo de representar o transporte de cargas de Francisco Beltrão e região, atuando
no transporte de cargas frigorificadas, integração agropecuária, grãos e farelos.

Dados:

Atualmente somos 123 cooperados e 20 funcionários.
Nossa frota é formada por mais de 294 caminhões, distribuídos da seguinte forma:
59 caminhões na agropecuária, 50 containers, 70 câmaras frias, 73 caminhões sete
eixos e 42 nove eixos.

Serviços:

Transporte de produtos frigorificados, transporte de pintos, rações e aves vivas,
transporta da carga seca grãos e farelos e transporte de containers.

Diferenciais:

Sistema de Gestão de Qualidade Coptrans.
Somos a maior cooperativa de transportes do Estado do Paraná, com faturamento em
2019 de R$ 86 milhões.
Em 2020 iniciamos a operacionalização do nosso ponto de abastecimento exclusivo
para cooperados em nossa matriz em Francisco Beltrão/PR.
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COTRAMARIO
Rod. Manoel Lustoza Martins KM 194
Telefone: (46) 3226-1906
E-mail: cotramario@cotramario.com.br
Site: www.cotramario.com.br

Quem Somos
A Cooperativa de Transporte de Cargas – COTRAMARIO, está sediada no município de
Mariópolis na região Sudoeste do Paraná.

Dados:

Temos 50 Cooperados, com aproximadamente 60 caminhões e 3 funcionários.

Serviços:

Atuamos principalmente no transporte de grãos e fertilizantes, levando qualidade e garantia
nos serviços prestados aos nossos clientes.
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COTROLEDO
Av. Maripá, 425 Jd. Pinheirinho
CEP: 85.908-220
Toledo-PR
Telefone: (45) 3378-3777 (45) 3777-0731
E-mail: cotroledotoledo@gmail.com

Quem Somos
A Cooperativa Cotroledo foi criada em 1988, em Toledo/PR, com o objetivo de prestar
serviços no transporte de cargas por meio do cooperativismo.

Dados:

Contamos com mais de 100 associados com uma frota diversificada, composta por
caminhões caçambas, silos, baús frigoríficos, graneleiros e siders de 2 a 9 eixos.

Serviços:

Transporte de cargas em geral em todo o território nacional.

Diferenciais:

Prezamos pela qualidade e agilidade, com atendimento personalizado para demanda de
cada um de nossos clientes.
Mais de 30 anos no mercado de transporte de cargas.
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CTA
Cooperativa de
Transporte de Astorga
Rua Paul Percy Harris, 980
Parque Ind. Riccieri Resquetti
Astorga-PR

Quem Somos
A missão da CTA é aproximar nossos clientes daqueles que movem a cooperativa: nossos
cooperados. Acreditamos que através do estreitamento de relações entre cliente e cooperado,
todo o processo de trâmite e transporte se desenvolve de forma mais natural e descomplicada.

Dados:

Frota com mais de 300 caminhões , Mais de 200 cooperados.
Estrutura física de 12 mil m²
Mais de 28 anos de atuação e experiência.

Serviços:

Foco na qualidade dos serviços de transporte de cargas.

Diferenciais:

Entregamos confiança por todo o Brasil há mais de 15 anos.
Possui todas as vistorias em dia com toda a frota rastreada.
Equipe de cooperados experiente no transporte de cargas em todo o território nacional
Experiência no transporte graneleiro.
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IMBILOG

sem foto

Cooperativa de Transportes de Imbituva Ltda.
Av. Centenário, 580 Sala 01 - Centro
Imbituva - PR
CEP: 84.430-000
Telefone: (42) 3436-4112
E-mail: imbiloglogistica@gmail.com
Site: www.imbiloglogistica.wixsite.com/imbilog

Quem Somos
Somos uma cooperativa de transporte de cargas, fundada em 2019, com o objetivo de
prestar serviços por meio do cooperativismo, promovendo o crescimento de nossos
cooperados e o bom atendimento aos nossos clientes. Nossa sede é em Imbituva/PR.

Dados:

Somos 34 cooperados e 4 empregados.
Nossa frota é formada por 28 Carretas LS, 01 Vanderléia Caçamba, 01 Bitrem Caçamba,
02 Bitrens Graneleiros e 01 carreta 4º eixo direcional.

Serviços:

Transporte de granéis como soja, farelo de soja, trigo e milho. Transporte de adubos e
fertilizantes em big bags e sacaria. Transporte de calcário em big bags e granel.
Transporte de cargas secas como madeira, papel e afins.

Diferenciais:

Possuímos seguros ambientais e rastreadores contra furtos e roubos.
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RODOCOOP
Rua Luiz Trintinalha nº 428
Gleba Patrimônio Mandaguari
CEP: 86.975-000
Mandaguari – PR
Telefone (44) 3233-0373 - (44) 9-9984-8273

Quem Somos
A Cooperativa RODOCOOP foi fundada em 2006 e tem como missão a organização da
categoria de motoristas autônomos em nossa área de ação, com base da colaboração
recíproca, promovendo o desenvolvimento de suas atividades e interesses
econômicos. Sempre buscando atender nossos clientes com qualidade segurança no
transporte de cargas.

Dados:

199 Cooperados - 186 no Paraná - 13 em Goiás
17 Colaboradores - 16 no Paraná - 01 em Goiás
Frota formada por 186 caminhões, sendo: 06 Camionetas ¾; 06 Caminhões Toco;
66 Caminhões Truck; 27 Caminhões Bitruck; m54 Carretas LS; 27 Carretas Bi-Trem.

Serviços:

Transporte de Granéis Sólidos (Soja, Milho, Trigo), Granéis Líquidos (Combustível);
Sementes Diversas, Defensivos Agrícolas, Corretivos de Solo, Rações Aves, Ruminantes
e PET, Aves de Corte para Abate, Plumas e Fios de Algodão, Café em Coco, Beneficiado
e Industrializado.
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TRANSCOOPER
End.: ROD PR-493, 4300.
CEP: 85.503-378
Pato Branco - PR
Telefone: (46) 3122-8060

Quem Somos
A Cooperativa de Transportes Bom Retiro – TRANSCOOPER é uma cooperativa que atua
na prestação de serviço de transportes de cereais, sementes e fertilizantes em todo o
território nacional, especialmente nas regiões Sul e Sudeste do país.
Criada em 2012 para atender as demandas de sua região potencialmente agrícola,
possui três unidades situadas nas cidades de Pato Branco e Clevelândia, no estado do
Paraná, e em Palma Sola, no estado de Santa Catarina. A unidade de Clevelândia também
presta serviço de limpeza e desinfecção de caminhões para carregamento.

Dados:

A cooperativa é formada por 115 associados, e 34 funcionários.
Nossa frota é formada por 105 caminhões.

Serviços:

Prestação de serviço de transporte de cereais, sementes e fertilizantes.

