
cooperativismoSOMOS O

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 três 
entidades trabalham em estreita parceria para fomentar o desenvolvimento 
das cooperativas do Paraná. A Ocepar atua na representação política 
e institucional, o Sescoop/PR na capacitação, promoção social e 
monitoramento, e a Fecoopar na representação sindical das cooperativas.



Cooperativismo no Brasil

Fonte: OCB / Ano base: 2020

4.868
cooperativas

17,2 milhões
de cooperados

455 mil
empregos diretos

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

O individual e o coletivo.

R$ 414,9 bilhões 
em faturamento

R$ 13 bilhões
em impostos e 

tributos recolhidos



Em que cada pessoa é única.

Somos o movimento de 
milhões de brasileiros.

A prática dos fundamentos do modelo 
cooperativista, aliada à boa governança e 
investimentos em capital humano, modernização, 
pesquisa e aplicação de novas tecnologias, tem destacado as 
cooperativas do Paraná no cenário nacional e internacional. Com forte atuação 
regional, as sociedades cooperativas são as maiores empregadoras em cerca 
de 130 cidades do estado. O jeito diferente de empreender do cooperativismo 
beneficiae milhares de paranaenses. A estimativa é que 68% da população 
do estado tenha algum vínculo com o cooperativismo. Somente familiares de 
associados e funcionários, somam mais 5 milhões de pessoas.   

Cooperativismo no Paraná

Fonte: Gerência de Desenvolvimento Cooperativo do Sescoop-PR/Coordenação de Monitoramento / Ano base: 2020 

2,5 milhões
de cooperados

217
cooperativas

117,9 mil
empregos diretos

R$ 115,7 bilhões
de faturamento



Fonte: Gerência Técnica da Ocepar / Ano base: 2020
* Unidades mais representativas. Além dessas, as cooperativas possuem 
indústrias de sucos, bovinos de corte, fiação, café, sementes, entre outras.
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Participação no recebimento da produção agropecuária do Paraná (Em % – Ano Safra 2020/2021)

Produzir alimentos, 
preservando o meio ambiente. 

Este é um compromisso das 
cooperativas do Paraná.

120
unidades

agroindustriais 
de cooperativas 

no Paraná

Fonte: OCEPAR, SEAB, IPARDES, IBGE, ANUAL PEC (Ano base 2020)
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A organização das 
Cooperativas Brasileiras 

classifica as cooperativas em sete ramos.

Agropecuário
O Paraná possui 58 cooperativas agropecuá- 
rias. Uma rede organizada, composta por 
mais 188 mil produtores associados e que res-

pondem por cerca de 60% da safra de grãos do estado. As 
cooperativas participam em todo o processo de produção, 
desde a assistência técnica aos produtores, ao armaze-
namento, industrialização e comercialização. Quase 50% 
da produção primária recebida pelas cooperativas pas-
sam por algum processo de transformação e agregação 
de valor. O investimento em pesquisa, desenvolvimento e 
inovação é constante para que os consumidores tenham 
à mesa os melhores alimentos. O portfólio grande e varia-
do de produtos conquista consumidores dentro e fora do 
Brasil. Modernas, sem perder sua essência cooperativista, 
exportam para mais de 150 países, sendo que a expec-
tativa é ganhar novos mercados com reconhecimento da 
Organização Mundial da Saúde Animal (OIE), em 27 de 
maio de 2021, do Paraná como área livre de febre aftosa 
sem vacinação e área livre de peste suína clássica. 

Crédito
Há 56 cooperativas de crédito no Paraná. Prestam 
serviços financeiros aos associados como concessão 
de crédito, captação de depósitos, poupança, servi-
ços de cobrança e cartões. Atuam em quatro sistemas 

cooperativos – Cresol, Sicredi Central PR/SP/RJ, Sicoob Central 
Unicoob e Uniprime Central. Há também as cooperativas de crédi-
to “independentes” rurais e urbanas, ou seja, que não são ligadas 
a um sistema. As cooperativas de crédito do Paraná administram 
mais de R$ 48,3 bilhões em recursos, detêm mais de 2,3 milhões 
de cooperados, 1.312 pontos de atendimento e cerca de 15 mil 
funcionários. Diferenciam-se pelo atendimento personalizado e 
próximo ao cooperado que é ao mesmo tempo dono e cliente do 
empreendimento. Uma cooperativa de crédito não visa lucro. O 
foco é beneficiar o cooperado, por meio de taxas mais atrativas e 
diversidade de serviços e produtos. 

Trabalho, Produção de Bens e Serviços
Há 11 cooperativas classificadas neste ramo no Paraná, 
que foi criado em 2019 pela Organização das Coope-
rativas Brasileiras (OCB), a partir do agrupamento dos 
antigos ramos trabalho, especial, mineral e parte do tu-

rismo e lazer. Reúne também cooperativas educacionais (profes-
sores) e de produção laboral, em que os meios de produção são 
coletivos e os cooperados produzem um ou mais tipos de bens de 
consumo.



Somos a mudança.
Somos o futuro. somos um modelo de 

negócio diferenciado. Vem com a gente!

Fonte: Gerência de Desenvolvimento Cooperativo 
do Sescoop-PR/Coordenação de Monitoramento 

Ano base: dezembro/2020

Saúde
Há 37 cooperativas de saúde no Paraná. Reú-
nem 14,9 mil cooperados e atendem mais de 2 
milhões de usuários anualmente. As coopera-

tivas de saúde estão organizadas em três sistemas - Uni-
med, Dental Uni e Uniodonto. Há também as cooperativas 
de prestação de serviços sem o registro de plano de saúde 
na ANS, porque atuam diretamente na atividade fim. Um 
exemplo de cooperativa enquadrada nessa situação é a de 
cooperativa de enfermeiros.

Infraestrutura
Há 15 cooperativas de infraestrutura no Paraná. 
Atuam no abastecimento de água e saneamen-
to, distribuição e geração de energia elétrica, 

construção civil e prestação de serviços técnicos, manuten-
ção e instalação de redes de transmissão de energia para 
seus cooperados. Na área de construção civil, atuam como 
empreiteiras contratadas das concessionárias de energia e 
também na construção de moradias habitacionais.

Transporte
Há 35 cooperativas de transporte no Paraná. Re-
únem 3,8 mil cooperados, que são proprietários 
de veículos de transporte de cargas e de pas-

sageiros. A frota é composta por mais de 2,8 mil veículos 
pesados (caminhões de médio e grande porte).

Consumo
Há quatro cooperativas de consumo no Paraná. 
Realizam compra em conjunto de produtos e 
serviços para seus cooperados. Engloba o co-
mércio de bens de consumo (mercado) e tam-

bém cooperativas educacionais constituídas por pais de alu-
nos (contratam/consomem o serviço pedagógico).
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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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Nosso propósito




