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Apresentação
O cooperativismo do Paraná teve suas pri-

meiras experiências no início do século XX. Ao lon-
go desses anos construiu bases sólidas, cresceu, 

superou obstáculos e se consolidou como sistema 
organizado que desempenha importante papel no 

desenvolvimento econômico e social do Estado. 
A filosofia participativa das cooperativas, 

bem como o cumprimento dos sete princípios uni-
versais que as fundamentam, posicionam as co-

operativas como organizações modernas e ágeis, 
onde sobressaem ações voltadas à participação 

econômica, à educação, formação e informação, 
à intercooperação, ao interesse pela comunidade 

e ao desenvolvimento sustentado. 
As cooperativas, como entidades de 

prestação de serviços, atuam para viabilizar o 
melhor resultado econômico para seus coo-
perados. Pela sua característica societária, 
também desenvolvem importante trabalho 
na promoção social dos cooperados e de 

suas famílias.
O fato das cooperativas estarem 

inseridas nas comunidades com for-
te atuação na maioria dos municípios 

paranaenses, exerce papel fundamen-
tal na valorização da cooperação e na 

disseminação da filosofia cooperativista 
entre a população.Neste ano de 2012, 

declarado pela Organização das Na-
ções Unidas como o Ano Internacional 
das Cooperativas queremos mostrar, 
através desta publicação o alcance 

da ação das cooperativas no desen-
volvimento econômico e social dos 

cooperados, de suas comunidades 
e de todo o Estado do Paraná.

João Paulo Koslovski
Presidente do Sistema Ocepar
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A Ocepar

O Sescoop Paraná

A OCEPAR – Organização 
das Cooperativas do Estado do 
Paraná foi constituída em 02 de 
abril de 1971 e sua missão é a de 
representar e defender os inte-
resses do sistema cooperativista 
paranaense perante as autorida-
des constituídas e a sociedade 
em geral, bem como prestar ser-
viços adequados ao pleno de-
senvolvimento das cooperativas 
e de seus integrantes. Faz parte 
do Sistema OCB - Organização 
das Cooperativas Brasileiras e 
reúne todos os ramos de coope-
rativas do Paraná. 

Nestes mais de 45 anos de 
existência, a Ocepar foi coman-
dada por diretorias compostas 
por dirigentes de cooperativas 
de todos os ramos e liderou inú-
meras ações de desenvolvimen-
to e defesa do cooperativismo, 
obtendo, por sua atuação, des-
taque nacional no meio coope-
rativista e o reconhecimento da 
comunidade econômica, política 
e social do Estado. Sua estrutu-
ra técnica foi sendo modernizada 
de acordo com as exigências dos 
serviços propostos e a estratégia 
de ação adequada à evolução e 

desenvolvimento de 
suas cooperati-
vas filiadas.

O Serviço Nacional de 
Aprendizagem do Cooperativis-
mo - Sescoop foi criado através 
da Medida Provisória 1.715 de 
03 de setembro de 1998, de suas 
edições, e do Decreto 3.017 de 
07 de abril de 1999, tem perso-
nalidade jurídica de direito priva-
do, e por objetivo a execução 

das ações de monitoramento, 
formação profissional e pro-

moção social das coope-
rativas. A instituição do 
Sescoop Paraná como 
órgão descentralizado 

do Conselho Nacional de 

Aprendizagem do Cooperativis-
mo - Sescoop Nacional, em 10 
de outubro de 1999, concretizou 
o desejo do cooperativismo de 
melhor viabilizar o Programa de 
Autogestão das Cooperativas.

É uma instituição que bus-
ca a modernização e a melhoria 
das sociedades cooperativas, 
pois assegura a transparência de 
suas administrações e desenvol-
ve a orientação quanto à consti-
tuição e registro de cooperativas. 
Através do monitoramento, su-
pervisão, auditoria e controle de 
gestão, aumenta a competitivida-
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A Fecoopar
A Federação e Organiza-

ção das Cooperativas do Esta-
do do Paraná – Fecoopar, criada 
em 2004, é a entidade sindical 
patronal de segundo grau, sem 
fins lucrativos voltada ao estudo 
e defesa das categorias e das 
atividades compreendidas pe-
los sindicatos das cooperativas 
paranaenses. A Fecoopar tem 
abrangência estadual e base ter-
ritorial no Estado do Paraná. A 
certidão do registro sindical no 
Cadastro Nacional de Entidades 
Sindicais foi expedida pelo Minis-
tério do Trabalho e Emprego em 
23 de maio de 2006. A Fecoopar 
apoia os sindicatos a ela filiados 
nas ações de natureza trabalhis-
ta, congregando nove entidades 
sindicais: Ocepar, Sincoopar 

Transporte, Sincoopar Crédito, 
Sincoopar Norte, Sincoopar No-
roeste, Sincoopar Oeste, Sincoo-
par Saúde, Sincoopar Centro-Sul 
e Sincoopar Sudoeste.

A prerrogativa sindical foi 
conquistada em 15 de janeiro 
de 1997, após a autorização e 
registro no Ministério do Traba-
lho, quando a Ocepar passou 
a ser Sindicato e Organização 
das Cooperativas do Estado 
do Paraná. Como sindicato 
patronal das cooperativas 
paranaenses, defende 
os interesses traba-
lhistas e econômicos 
nas relações coletivas 
entre as cooperativas 
e seus empregados, cum-
prindo funções negociais, as-

sistenciais, arrecadadoras e de 
representação nas relações de 
trabalho.

de das cooperativas no mercado. 
Favorece a profissionalização da 
gestão por meio da execução de 
programas de ensino, formação, 
capacitação e reciclagem de 
empregados, dirigentes e coo-
perados e visa tornar o sistema 
cooperativista um referencial de 
modelo de empresa, espelhando 
qualidade e confiabilidade ao pú-
blico em geral.

Cabe ao Conselho Nacional 
do Sescoop dirigir e normatizar 
em âmbito nacional o planejamen-

to, fixar as diretrizes e exercer a 
coordenação, o controle e a ava-
liação. Sua estrutura é composta 
pelo presidente da Organização 
das Cooperativas Brasileira, qua-
tro membros representantes do 
governo, quatro representantes 
das cooperativas e um emprega-
do em cooperativas.

Os órgãos de deliberação, 
fiscalização e assessoramento 
do Sescoop Paraná são o Con-
selho Administrativo, a Diretoria 
Executiva, a Superintendência e 

o Conselho Fiscal. O Conselho 
Administrativo é composto por 
cinco membros titulares e qua-
tro suplentes sendo o presidente 
da Ocepar seu presidente nato, 
compondo com ele representan-
tes de cooperativas contribuin-
tes, de empregados em coope-
rativas e do Sescoop Nacional. 
A receita do Sescoop provém da 
contribuição mensal compulsória 
incidente sobre o montante da 
remuneração paga pelas coope-
rativas aos seus empregados.
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U M A  S O C I E D A D E  D E  P E S S O A S

Cooperativa: 

O Cooperativismo, em sua 
concepção moderna, nasceu na 
Inglaterra em 1844, durante a Re-
volução Industrial e surgiu da ne-
cessidade das pessoas se unirem 
em torno de um objetivo comum, 
com a finalidade de atingir bene-
fícios econômicos e sociais. É um 
modo de desenvolver atividades 
econômicas em conjunto, baseado 
em doutrina com princípios mun-
diais preestabelecidos, os quais 
caracterizam um tipo especial de 
ente jurídico associativo chamado 
“sociedade cooperativa”.

A cooperativa é uma socie-
dade civil formada por pessoas 
unidas voluntariamente para sa-
tisfazer necessidades e aspira-
ções comuns, sendo organizada 
para a defesa econômica e social 
dos cooperados. É pessoa jurídi-
ca de direito privado, sem finali-
dade lucrativa própria e demo-
craticamente controlada através 
da singularidade de voto de cada 
cooperado, independente do ca-
pital por ele aportado.

Além da finalidade do 
desenvolvimento econômico 

dos cooperados, as coope-
rativas são reconhecidas por 
suas características sociais em 
função dos muitos benefícios 
que prestam a seus coopera-
dos, colaboradores, familiares 
e às comunidades onde estão 
inseridas. Enquanto em outras 
sociedades o lucro é distribu-
ído para os acionistas na pro-
porção de seu capital, o retor-
no econômico ao cooperado 
é sempre proporcional à sua 
participação nas operações da 
cooperativa.
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Princípios do cooperativismo

O cooperativismo nasceu 
entre trabalhadores ingleses que 
buscaram na cooperação solidá-
ria a solução para os problemas 
econômicos causados pela con-
centração do capital. Apoiados 
em teorias de pensadores e filó-
sofos os pioneiros estabeleceram 
princípios norteadores, basea-
dos nos valores de autoajuda, 
que significa que cada indivíduo 
pode e deve tentar controlar sua 
própria vida e, através de ação 
conjunta com outras pessoas 
alcançar seus objetivos; autor-
responsabilidade, no sentido 
de todos os cooperados assu-
mirem a responsabilidade pela 
cooperativa; igualdade, que se 
manifesta no processo decisório 
da cooperativa, no qual cada co-

operado tem o mesmo direito a 
voto; equidade, isto é, os coo-
perados que participam da coo-
perativa de modo idêntico devem 
ter retorno econômico equivalen-
te e solidariedade, que é a ação 
coletiva para satisfazer as neces-
sidades individuais de cada co-
operado desde que coincidente 
com as necessidades de todos 
os cooperados.

Na tradição dos fundado-
res da primeira cooperativa “mo-
derna” - os Pioneiros de Rochda-
le - os membros de cooperativas 
devem crer nos valores éticos de 
honestidade, transparência, 
responsabilidade social e in-
teresse pelos outros. 

Estes princípios nortearam 
a forma de atuação dos pioneiros 

de Rochdale tendo sido revistos 
pela Aliança Cooperativa Inter-
nacional em três ocasiões: 1937, 
1966 e em 1995 sendo ainda 
hoje, os alicerces de todas as co-
operativas do mundo.

1º Princípio - Adesão vo-
luntária e livre - As cooperativas 
são organizações voluntárias, 
abertas a todas as pessoas ap-
tas a utilizar os seus serviços e 
assumir as responsabilidades 
como cooperados, sem discrimi-
nações sociais, raciais, políticas, 
religiosas ou de gênero. 

2º Princípio - Gestão de-
mocrática e livre - As coopera-
tivas são organizações demo-
cráticas, controladas por seus 
cooperados, que participam 
ativamente na formulação das 
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suas políticas e na tomada de 
decisões. Os conselheiros e di-
retores - eleitos nas assembleias 
gerais como representantes dos 
demais cooperados - são res-
ponsáveis perante estes. Nas 
cooperativas de primeiro grau os 
cooperados têm igual direito de 
voto (cada cooperado, um voto); 
nas cooperativas de grau supe-
rior pode ser instituída a propor-
cionalidade de votos, desde que 
se mantenha a forma democráti-
ca da organização. 

3º Princípio - Participação 
econômica dos cooperados - Os 
cooperados contribuem equi-
tativamente e controlam demo-
craticamente o capital de suas 
cooperativas. Os cooperados 
destinam os excedentes a finali-
dades como o desenvolvimento 
da cooperativa, eventualmente 
através da criação de reservas, 
parte das quais, pelos menos 
será, indivisível; benefício aos 
cooperados na proporção das 
suas transações com a coope-
rativa; apoio a outras atividades 
desde que aprovadas pela as-
sembleia geral dos cooperados. 

4º Princípio - Autonomia e 
independência - As cooperativas 
são organizações autônomas, de 
ajuda mútua, controladas pelos 
cooperados. Em caso de firma-
rem acordos com outras orga-
nizações – incluindo instituições 
públicas – ou recorrerem a capital 
externo, devem fazê-lo em condi-
ções que assegurem o controle 
democrático pelos cooperados 
e mantenham a autonomia da 
sociedade. A Constituição Bra-
sileira promulgada em 1988, em 
seu Art. 5º, Inc. XVIII reforça este 
princípio básico do cooperativis-
mo ao disciplinar: “a criação de 
associações e, na forma da lei, 
a de cooperativas independem 
de autorização, vedada a inter-
ferência estatal em seu funcio-
namento.”

5º Princípio - Educação, 
formação e informação - As coo-
perativas promovem a educação 
e a formação de seus coopera-
dos, dos representantes eleitos, 
dos gerentes e de seus funcioná-
rios, de forma que estes possam 
contribuir eficazmente para o 
desenvolvimento da cooperativa. 

Divulgam os princípios de coope-
rativismo, e informam a natureza 
e os benefícios da cooperação 
para o público em geral, particu-
larmente para os jovens e os líde-
res de opinião. 

6º Princípio - Intercoopera-
ção – Para as cooperativas pres-
tarem melhores serviços a seus 
cooperados e agregarem força 
ao movimento cooperativo, de-
vem trabalhar em conjunto com 
as estruturas locais, regionais, 
nacionais e internacionais. 

7º Princípio - Interesse pela 
comunidade - As cooperativas 
trabalham para o desenvolvimen-
to sustentado das suas comuni-
dades através de políticas apro-
vadas pelos cooperados. Este 
sétimo princípio foi especialmen-
te instituído pelo Congresso da 
Aliança Cooperativa Internacional 
em setembro de 1995.

Em qualquer parte do 
mundo, independente dos regi-
mes econômicos e políticos, as 
cooperativas seguem estes prin-
cípios na busca solidária de so-
luções para problemas comuns 
das pessoas que as integram. 
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O conceito de responsa-
bilidade social é uma preocupa-
ção relativamente recente para a 
maioria das empresas. Entretan-
to, para as cooperativas, esse 
conceito advém dos próprios 
princípios e valores do cooperati-
vismo. O empreendedorismo so-
cial que implica na preocupação 
com a cidadania, o meio ambien-
te, o bem-estar social, a qualida-
de de vida dos cooperados, cola-
boradores, comunidade, clientes, 
fornecedores e consumidores faz 
parte da cultura cooperativista.

Os compromissos 
éticos das cooperativas 
estabelecem como norma 
de conduta a participação 
dos cooperados e colabo-
radores nas discussões e 
implementação de políticas 
de fomento e investimen-
tos, procurando melhorar 
as condições de serviço 
ou produção através do 
melhor uso da tecnologia, 
dos recursos naturais e da 
capacidade produtiva de 
seus integrantes.

As cooperativas são insti-
tuições dinâmicas com potencial 
de multiplicação das ações, pois 
atuam em regiões delimitadas e 
se envolvem diretamente com 
a comunidade, participando de 
ações de cidadania e desenvol-
vimento, valorizando as pessoas 
que as integram e criando um vín-
culo afetivo com a sociedade na 
qual estão inseridas. Sempre que 
possível, as cooperativas apoiam 

os eventos promovidos nos mu-
nicípios onde atuam, cumprindo 
assim com o sétimo princípio coo-
perativista, que é o interesse pela 
comunidade. Essa cultura está 
arraigada nas cooperativas, pois 
elas são sociedades de pessoas e 
muitas vezes, elas são os empre-
endimentos sociais e econômicos 
mais importantes dos municípios. 

Assim, cooperados, diri-
gentes, funcionários e lideranças 

são motivados a contribuírem 
para a manutenção e revigora-
mento das crenças e valores da 
cooperação. A difusão da filoso-
fia da cooperação na sociedade, 
nas famílias, nas escolas e em 
todas as relações institucionais é 
uma vertente sistemática e per-
manente da cooperativa. O diá-
logo com cooperados, colabo-
radores e instituições é assíduo, 
sendo este, um paradigma das 

Compromissos sociais

Participação na comunidade



12 As cooperativas e o desenvolvimento econômico e social do Paraná

cooperativas. Ações relaciona-
das à comunicação, assistência 
técnica, orientação nas ativida-
des, acesso ao crédito e outras 
são desenvolvidas pelas coope-
rativas e visam à promoção inte-
gral do ser humano.

Uma das características 
marcantes das cooperativas é 
sua presença e engajamento 
nos movimentos organizados 
das comunidades, em função 
de sua atuação nos mais di-
versos setores da economia. 
Na maioria das organizações 
civis e conselhos de institui-
ções públicas, as cooperativas 
estão presentes através de re-
presentantes, para discussão e 

deliberação de ações públicas 
e privadas. Isso ocorre na agro-
pecuária, no crédito, na saúde, 

na educação, nos transportes, 
na infraestrutura e em outros 
ramos de cooperativas.

A forma de administração é 
definida pela legislação, devendo 
a cooperativa, obrigatoriamente, 
apresentar em seus estatutos, 
três órgãos sociais: assembleia 
geral, conselho de administração 
ou diretoria e conselho fiscal. A 
assembleia geral - que pode ser 

ordinária ou extraordinária - é a 
reunião de todos os cooperados, 
devendo a convocação obedecer 
a requisitos legais e com a ordem 
do dia pré-definida. A assembleia 
é o órgão supremo da sociedade 
e suas deliberações vinculam to-
dos os cooperados, mesmo os 
ausentes e discordantes. As co-
operativas se caracterizam pela 
igualdade de voto dos coopera-
dos, tendo cada cooperado di-
reito a um voto, independente do 
montante de capital que aportou 
à sociedade.

O conselho de administra-
ção ou diretoria é exclusivamente 

composto por cooperados eleitos 
em assembleia, com mandato 
não superior a quatro anos, de-
vendo ocorrer renovação obriga-
tória de 1/3 dos componentes a 
cada mandato.

O conselho fiscal é com-
posto exclusivamente por coo-
perados eleitos anualmente em 
assembleia, tem necessariamente 
seis membros, sendo três suplen-
tes e três efetivos, com renovação 
obrigatória de 2/3 a cada novo 
mandato. A prerrogativa legal do 
conselho fiscal é a fiscalização 
assídua e minuciosa da adminis-
tração da sociedade cooperativa.

Forma de governança



13As cooperativas e o desenvolvimento econômico e social do Paraná

Na assembleia geral or-
dinária anual deverá ser apre-
sentada a prestação de contas 
dos órgãos de administração, 
compreendendo o relatório da 
gestão, o balanço social e o de-
monstrativo das sobras apura-
das ou das perdas decorrentes 
da insuficiência das contribui-
ções para cobertura das des-
pesas da sociedade, acompa-
nhada de parecer do Conselho 
Fiscal. No caso de existirem 
sobras deverão ser deduzidos 
os percentuais dos fundos obri-
gatórios - Fundo de Assistência 
Técnica, Educacional e Social e 
Fundo de Reserva. Cabe à as-
sembleia destinar parte ou o 
total das sobras para capitaliza-
ção, investimentos ou devolução 
para os cooperados sempre na 
proporção das operações re-
alizadas por cada cooperado 
durante o exercício. Da mesma 
forma, caso hajam prejuízos no 
decorrer do exercício, estes se-
rão cobertos com recursos pro-
venientes do Fundo de Reserva 

e, se este não existir ou for in-
suficiente, serão rateados pelos 
cooperados na proporção dire-
ta dos serviços usufruídos por 
cada cooperado no decorrer do 
exercício. O rateio das despesas 
é definido pelo Estatuto Social, 
sendo que a cooperativa, para 
melhor atender à equanimida-
de de cobertura das despesas 
estabelecer: rateio em partes 
iguais das despesas gerais da 
sociedade entre todos os co-
operados quer tenham ou não, 
no ano, usufruído dos serviços 

por ela prestados; ou rateio, em 
razão diretamente proporcional 
entre os associados que tenham 
usufruído dos serviços durante o 
ano, das sobras líquidas ou dos 
prejuízos verificados no balanço 
do exercício, excluídas as des-
pesas gerais já atendidas por 
todos os cooperados. Caso o 
Estatuto determinar esta forma 
de rateio e a cooperativa tiver 
adotado o critério de separar as 
despesas da sociedade,  deverá 
levantar separadamente as des-
pesas gerais.

Participação nos resultados
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Direitos
• Beneficiar-se das operações e serviços objetos da 
cooperativa.
• Participar das assembleias, discutindo e votando os 
assuntos que nela forem tratados.
• Propor medidas que julgar convenientes aos interes-
ses sociais da cooperativa.
• Examinar e pedir informações sobre as demonstra-
ções financeiras e demais documentos submetidos à 
assembleia geral.
• Votar e ser votado para cargos nos conselhos.
• Em caso de demissão, exclusão ou eliminação, reti-
rar o capital, juros e sobras, de acordo com o Estatuto.
• Ter plenitude de poderes para o exercício da condi-
ção de sócio da cooperativa.
• Demitir-se da cooperativa, quando lhe convier.

Deveres
• Subscrever e integralizar as quotas-partes 
do capital.
• Zelar pelos interesses da cooperativa.
• Cumprir com os compromissos que con-
trair com a cooperativa.
• Cumprir as disposições do Estatuto So-
cial, dos regulamentos internos e as deli-
berações tomadas pelos órgãos sociais da 
cooperativa.
• Cobrir sua parte nas perdas apuradas.
• Respeitar as decisões tomadas pela maio-
ria, independente de seu interesse individual. 
• Participar da formulação dos objetivos e 
planejamento da cooperativa.
• Operar fielmente com a cooperativa.

No cumprimento 
aos Princípios Básicos 
do Cooperativismo e à 
Lei Cooperativista as 
cooperativas determi-
nam em seus estatutos 
sociais as prerrogativas 
e as responsabilidades 
de todos os coopera-
dos, observando-se 
basicamente:

Principais direitos e
deveres dos cooperados
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Sendo as cooperativas 
sociedades “sui generis” com le-

gislação específica, elas se dis-
tinguem das demais sociedades 

em alguns aspectos caracterís-
ticos:

Diferenças entre a cooperativa
e a sociedade empresária

Sociedade Cooperativa
• Os donos da cooperativa são os coope-
rados que residem e produzem na área da 
cooperativa, conforme estabelecido no Esta-
tuto Social. 
• O princípio básico é a cooperação entre os 
cooperados.
• O objetivo principal é a prestação de servi-
ços para o cooperado, visando seu desen-
volvimento. 
• O controle é democrático: cada cooperado 
tem direito a apenas um voto.
• Nas assembleias das cooperativas o quo-
rum é baseado no número de cooperados.
• Não é permitida a transferência das quotas-
partes a terceiros, estranhos à sociedade.
• O pagamento de juros é reduzido e fixado em 
estatuto, conforme legislação cooperativista.
• As sobras são distribuídas proporcional-
mente às operações de cada cooperado.
• O resultado permanece na comunidade 
onde foi gerado, visto os cooperados esta-
rem numa área de ação limitada às condi-
ções de reunião, administração, controle, 
operações e prestação de serviços.

Sociedade Empresária
• Os donos da sociedade são agentes de comér-
cio, indústria ou serviços, podendo ser residentes 
locais, nacionais ou internacionais. 
• O princípio básico é o comércio de bens de 
produção, insumos, compra e venda de produ-
tos, industrialização, intermediação financeira ou 
prestação de serviços.
• O objetivo principal é a geração de lucro para os 
sócios detentores do capital.
• O montante de capital investido pelo sócio de-
termina o poder de mando na sociedade.
• As assembleias são formalidades, cujo quorum 
é baseado no capital votante.
• Pode ser permitida a transferência de ações a 
terceiros.
• O pagamento de juros e dividendos é propor-
cional ao montante de capital do sócio investido 
na empresa.
• O lucro é proporcional ao montante de capital 
do sócio investido na empresa.
• Não há limitação quanto à origem dos sócios, 
o capital investido pode inclusive ser externo, e 
os dividendos gerados pelo capital são aplicados 
pelos sócios onde lhes aprouver.
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De acordo com a Lei n. 
5.764 de 16 de dezembro de 
1971, que define a Política Na-
cional de Cooperativismo e ins-
titui o regime jurídico das socie-
dades cooperativas, “celebram 
contrato de sociedade coope-
rativa as pessoas que recipro-
camente se obrigam a contribuir 
com bens ou serviços para o 
exercício de uma atividade eco-
nômica, de proveito comum, 
sem objetivo de lucro, poden-
do adotar por objeto qualquer 
gênero de serviço, operação ou 
atividade, assegurando-se-lhes 
o direito exclusivo e exigindo-
se-lhes a obrigação do uso da 

expressão cooperativa em sua 
denominação”.

E, ainda, “as cooperativas 
são sociedades de pessoas, 
com forma e natureza jurídica 
próprias, de natureza civil, não 
sujeitas à falência, constituídas 
para prestar serviços aos asso-
ciados, distinguindo-se das de-
mais sociedades pelas seguin-
tes características:

I - adesão voluntária, com 
número ilimitado de associados, 
salvo impossibilidade técnica de 
prestação de serviços;

II - variabilidade do capital 
social, representado por quotas-
partes;

III - limitação do número 
de quotas-partes do capital para 
cada associado, facultado, po-
rém, o estabelecimento de cri-
térios de proporcionalidade, se 
assim for mais adequado para o 
cumprimento dos objetivos so-
ciais;

IV - incessibilidade das 
quotas-partes do capital a ter-
ceiros, estranhos à sociedade;

V – singularidade de voto, 
podendo as cooperativas cen-
trais, federações e confede-
rações de cooperativas, com 
exceção das que exerçam ativi-
dades de crédito, optar por cri-
tério de proporcionalidade;

Aspectos a serem considerados
em relação a cooperativas
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VI – quorum para o fun-
cionamento e deliberação da 
Assembleia Geral baseado no 
número de associados e não no 
capital;

VII – retorno das sobras 
líquidas do exercício, propor-
cionalmente às operações re-
alizadas pelo associado, salvo 
deliberação em contrário da As-
sembleia Geral;

VIII – indivisibilidade dos 
fundos de Reserva e de Assis-
tência Técnica, Educacional e 
Social;

IX – neutralidade política e 
indiscriminação religiosa, racial e 
social;

X – prestação de assistên-
cia aos associados, e, quando 
prevista nos estatutos, aos em-
pregados da cooperativa;

XI – área de admissão de 
associados limitada às possi-
bilidades de reunião, controle, 
operações e prestação de ser-
viços.”.

Quanto aos aspectos 
estruturais, uma cooperativa 
deve:

• Estar constituída e ope-
rar segundo a Lei 5.764/71. 
Além disto, no caso de coope-
rativas de crédito, estas deverão 
obter autorização e operar de 
acordo com as determinações 
do Banco Central do Brasil. 
Cooperativas de trabalho e de 
produção tem sua organização 
e funcionamento determinado 
pela Lei 12.690 de 19 de ju-

lho de 2012. Outras cooperati-
vas formadas por cooperados 
cujas atividades são reguladas 
por agências nacionais deverão 
seguir as normas destas agên-
cias, por exemplo cooperativas 
de transportadores, observar as 
exigências da ANTT; cooperati-
vas de assistência à saúde, ob-
servar a ANS; cooperativas do 
ramo mineral, observar normas 
do DNPM, cooperativas de infra-
estrutura, exigências da ANEEL, 
etc.

• Ter seus documentos ar-
quivados na Junta Comercial do 
Paraná.

• Ser registrada no Minis-
tério da Fazenda no CNPJ (Ca-
dastro Nacional de Pessoa Jurí-
dica).

• Obter concessão de Al-
vará da Prefeitura Municipal.

• Obter inscrição na Se-
cretaria Estadual da Fazenda.

• Obter registro na Ocepar/
OCB (Art. 107 da Lei 5.764/71).

• Aderir e participar do 
Programa de Autogestão das 

Cooperativas Paranaenses.
• Possuir cadastro dos co-

operados como contribuintes do 
INSS, quando for o caso.

• Possuir cadastro dos co-
operados como contribuintes do 
ISS, quando for o caso.

• Possuir a documentação 
dos cooperados no que diz res-
peito à sua qualificação perante 
os órgãos de registro.

• Possuir todos os livros 
obrigatórios atualizados e regis-
trados de acordo com as ins-
tâncias competentes: livros de 
atas das assembleias gerais or-
dinárias, das assembleias gerais 
extraordinárias, das reuniões do 
Conselho Fiscal, da Diretoria ou 
Conselho de Administração, li-
vros contábeis, etc.

• Comprovar a participação 
democrática dos cooperados nas 
assembleias gerais, bem como 
existência de vida societária.

• Comprovar a atualização 
de todos os atos administrativos 
(contábeis, recolhimento de en-
cargos e tributos, etc.)
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Quanto aos aspectos 
associativos a cooperativa 
singular deve assegurar que:

• Todos os cooperados 
tenham pleno conhecimento de 
sua condição de donos, usuários 
e fornecedores da cooperativa. 

• A cooperativa seja cons-
tituída por pessoas físicas, sen-

do permitida, apenas excep-
cionalmente, a admissão de 
pessoas jurídicas. 

• Exista uma íntima e coe-
rente relação entre qualificação/
qualidade dos cooperados, e 
a abrangência e natureza dos 
serviços e objetivos da coope-
rativa, para que haja “ato coo-
perativo”.

• Não poderão ingres-
sar no quadro social da coo-
perativa agentes de comércio 
e empresários que operem no 
mesmo campo econômico da 
sociedade.

• A adesão à cooperati-
va seja livre e voluntária, desde 
que os interessados adiram aos 
propósitos sociais, preencham 
as condições estabelecidas no 
estatuto e a cooperativa tenha 
capacidade de prestar a devida 
assistência aos cooperados.

• A gestão seja democráti-
ca e participativa.

• Haja a participação eco-
nômica de todos os cooperados 
na formação do capital social da 
cooperativa, bem como na parti-
cipação decisória.

• A cooperativa seja autô-
noma e independente.
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• A prática da formação, 
informação e educação coope-
rativista seja constante.

• Haja cooperação inter-
cooperativas em todos os níveis.

• Todos os cooperados co-
nheçam o Estatuto Social e outros 
instrumentos normativos da coo-
perativa.

Quanto aos aspectos 
econômicos e mercadológicos:

• A cooperativa deve 
apresentar plena viabilidade 
econômico-financeira dos seus 
projetos.

• A cooperativa não deve 
ser vinculada a uma empresa, 

devendo ter diversos clientes no 
mercado.

• As ações no mercado 
devem ser sempre em benefício 
do cooperado.

• Os cooperados devem 
ter condições de executar seus 
trabalhos autonomamente, sem 
subordinação aos clientes ou a 
outros cooperados.

• A proposta de trabalho 
da cooperativa deve estar clara-
mente definida e divulgada atra-
vés de material informativo.

• O registro de cada as-
sociado, sua conta capital, bem 
como a conta relativa aos servi-
ços executados, devem ser atu-
alizados e transparentes. 

• A remuneração dos dire-
tores deve ser condizente com a 
realidade da cooperativa e apro-
vada pela Assembleia Geral.

Quanto aos aspectos 
sociais, a cooperativa deve:

• Regulamentar o uso dos 
fundos instituídos, tanto os divi-
síveis quanto os indivisíveis.

• Estimular o relaciona-
mento do cooperado e de sua 
família com a comunidade.

• Assegurar retorno máximo 
dos rendimentos para o cooperado.

• Assegurar que o escopo 
da cooperativa seja o bem estar 
do cooperado.
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Emblema

Este é o emblema do coope-
rativismo adotado na Assembleia 
de constituição da Organização 
das Cooperativas da América, re-

alizada em 1963, em Montevidéu 
– Uruguai: um círculo abraçando 
dois pinheiros, que indica a união 
do movimento, a imortalidade de 
seus princípios, a fecundidade de 
seus ideais e a vitalidade de seus 
adeptos. Tudo isso marcado pela 
trajetória ascendente dos pinhei-
ros que se projetam para o alto, 
procurando subir cada vez mais. 
O símbolo já havia sido  adotado 
em 1922 como símbolo universal 
do cooperativismo pela Co-ope-
rative League dos Estados Uni-

dos, como era então conhecida 
a atual National Co-operative Bu-
siness Association, dos Estados 
Unidos. Ao longo dos anos, o em-
blema foi largamente utilizado ao 
redor do mundo para apresentar  
uma identificação positiva entre 
cooperadores com o sentido de 
propósitos comuns.

O pinheiro é tido como um 
símbolo da imortalidade e da fe-
cundidade, porque sobrevive em 
terras menos férteis e sua multi-
plicação é fácil. A natureza mútua 
da cooperação é enfatizada pela 
existência de dois pinheiros. 

O círculo representa a vida 
eterna, pois não tem horizonte 
final, nem começo, nem fim. O 
verde-escuro das árvores lembra 
a clorofila, o princípio vital da na-
tureza. O amarelo-ouro simboliza 
o sol, fonte perene de energia e 
calor. 

Bandeira do
Cooperativismo

A concepção original de 
uma bandeira do cooperativismo 
com as sete cores do arco-íris foi 
do precursor do Cooperativismo 
na França, Charles Fourier, que 
já a havia adotado no falanstério, 
comunidade ideal por ele conce-
bida, como símbolo da “unidade 
na diversidade”. Mesmo após sua 

morte em 1837, o uso do emble-
ma do arco-íris foi mantido a cada 
reunião anual dos seus discípulos.

Em 1896 L. Bernardot, de-
legado do falanstério de Guisa 
apresentou a ideia da bandeira 
única do Cooperativismo ao Se-
gundo Congresso da Aliança Co-
operativa Internacional, realizado 
em Paris, porém sua iniciativa não 
vingou naquele momento. Charles 
Gide, grande pensador francês do 
cooperativismo, recolheu a con-
cepção e assim, em 1923, na ci-
dade de Gante - Bélgica, o Comitê 
Executivo da Aliança Cooperativa 
Internacional aceitou a proposta 
de ter uma bandeira na qual fos-
sem representadas as sete cores 
do espectro solar. A cor vermelha, 
alaranjado, amarelo, verde, azul, 
anil e violeta simbolizam “os ide-
ais e objetivos da paz universal; a 

Símbolos do cooperativismo
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De acordo com a nomen-
clatura da Organização das Coo-
perativas Brasileiras - OCB os 13 
ramos do cooperativismo brasi-
leiro são:

1. Agropecuário:
composto pelas cooperativas 

de produtores rurais ou agropastoris 
e de pesca, cujos meios de produ-
ção pertençam ao cooperado. 

2. Consumo:
composto pelas coope-

rativas dedicadas à compra em 
comum de artigos de consumo 
para seus cooperados. 

3. Crédito:
composto pelas coope-

rativas destinadas a promover 
a poupança e financiar necessi-
dades ou empreendimentos dos 
seus cooperados. 

4. Educacional:
composto por cooperativas 

de professores, de alunos de es-
cola agrícola,  de pais de alunos e 
cooperativas de atividades afins. 

5. Especial:
composto pelas cooperati-

vas constituídas por pessoas que 
precisam ser tuteladas ou que se 
encontram em situação de des-
vantagem nos termos da Lei 9.867, 
de 10 de novembro de 1999.

6. Habitacional:
composto pelas coopera-

tivas destinadas à construção, 
manutenção e administração 
de conjuntos habitacionais para 
seus cooperados.

7. Infraestrutura:
composto pelas cooperati-

vas cuja finalidade é atender direta 

e prioritariamente seus coopera-
dos com serviços de infraestrutura. 

8. Mineral:
composto pelas cooperati-

vas com a finalidade de pesqui-
sar, extrair, lavrar, industrializar, 
comercializar, importar e exportar 
produtos minerais.

9. Produção*:
composto pelas cooperati-

vas dedicadas à produção de um 
ou mais tipos de bens e produ-
tos, quando detenham os meios 
de produção.

10. Saúde:
composto pelas cooperati-

vas cujos cooperados que se de-
dicam à preservação e promoção 
da saúde humana.

11. Trabalho*: composto 
pelas cooperativas que se dedi-

unidade que supera as diferenças 
políticas, econômicas, sociais, 
raciais ou religiosas; a esperança 
da humanidade em um mundo 
melhor onde reine a liberdade, a 
dignidade pessoal, a justiça social 
e a solidariedade”.

A nova bandeira do coope-
rativismo foi instituída pelo Conse-
lho de Administração da Aliança 
Cooperativa Internacional - ACI 
durante reunião realizada em 
Roma - Itália, em abril de 2001, 
com o objetivo de promover e 
consolidar claramente a imagem 

cooperativa, já que a antiga ban-
deira era utilizada por alguns gru-
pos não cooperativos, o que cau-
sava confusão em alguns países. 
A nova bandeira é de cor branca 
e tem o logotipo da ACI impres-
so no centro, do qual emergem 
pombas da paz, representando a 
unidade dos membros. O logotipo 
foi aprovado em 1995 por ocasião 
do Centenário da Aliança Coope-
rativa Internacional. O arco-íris é 
representando em seis cores e a 
sigla ACI está impressa na sétima 
cor: o violeta.

Dia Internacional
do Cooperativismo

Foi instituído em 1923, no 
Congresso da Aliança Cooperati-
va Internacional (ACI), com o ob-
jetivo de comemorar, no primeiro 
sábado de julho de cada ano, a 
confraternização de todos os po-
vos ligados pelo cooperativismo e 
de “demonstrar ao mundo a so-
lidariedade dos cooperativistas, a 
eficácia de sua organização como 
meio de emancipação econômica 
e garantia da paz universal”.

Ramos do cooperativismo brasileiro
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cam à organização e administra-
ção dos interesses inerentes à 
atividade profissional dos trabalha-
dores associados para prestação 
de serviços não identificados com 
outros ramos já reconhecidos. 

12. Transporte:
composto por cooperati-

vas formadas por cooperados 
que atuam no transporte de car-
gas e de passageiros.

13. Turismo e Lazer:
composto pelas coopera-

tivas cujos cooperados prestam 
serviços turísticos, artísticos, de 
entretenimento, de esportes e de 
hotelaria, ou que atendem direta 
e prioritariamente a seus coope-
rados nessas áreas.

*Observação: Pela Lei 
12.690, de 19 de julho de 2012, 
a cooperativa de trabalho pode 

ser de produção, quando consti-
tuída por sócios que contribuem 
com trabalho para a produção 
em comum de bens e a coope-
rativa detém, a qualquer título, os 
meios de produção; e de serviço, 
quando constituída por sócios 
para a prestação de serviços es-
pecializados a terceiros, sem a 
presença dos pressupostos da 
relação de emprego.

Em 1835, um dos precur-
sores do cooperativismo, Robert 
Owen iniciou um projeto interna-
cional de cooperação, criando a 
“Associação de todas as classes, 
de todas as nações” que sugeria 
a constituição de uma cooperati-
va central com sucursais em di-
versas partes do mundo. Apesar 
da iniciativa não ter sido coroada 
de êxito, a ideia da cooperação 
intercooperativa internacional já 
estava presente no pensamento 
de filósofos e pensadores.

Na Inglaterra, berço da pri-
meira cooperativa do mundo mo-
derno; na França, pioneira das 
cooperativas operárias de produ-
ção; na Alemanha, onde Schul-
ze-Delitsch e Raiffeisen  consti-
tuíram  as primeiras cooperativas 
de crédito; na Escócia e em vá-
rios outros países foram sendo 
organizadas uniões, federações 
e confederações de cooperativas 

que criaram as condições para 
a articulação da constituição de 
uma entidade internacional de re-
presentação do cooperativismo.

A ACI – Aliança Coope-
rativa Internacional

Foi constituída em 1895, 
sendo a primeira organização não 
governamental que recebeu da 
Organização das Nações Unidas 
o status de órgão consultivo. Seu 
objetivo principal é promover e for-
talecer cooperativas autônomas 
em todo o mundo. Presente nos 
cinco continentes, esta associação 
independente reúne, representa e 
apoia a autonomia, integração e 
desenvolvimento do cooperativis-
mo. Mediante atividades de âmbi-
to internacional, regional e nacio-
nal, a ACI promove e defende os 
valores e princípios do cooperati-
vismo; estimula relações mutua-

mente vantajosas, de caráter eco-
nômico ou de outra índole entre as 
organizações filiadas e favorece o 
progresso econômico e social dos 
povos, contribuindo assim para a 
paz e a segurança internacional. 
A ACI representa organizações de 
mais de 100 países, estimando-se 
existirem mais de 800 mil coope-
rativas e 1 bilhão de cooperados 
em todo o mundo. Sua sede é em 
Genebra, na Suíça.

A ACI AMÉRICAS – Alian-
ça Cooperativa das Américas

Foi estabelecida em 1990, 
em San José, na Costa Rica com 
a missão de reposicionamento do 
modelo cooperativo no novo en-
torno econômico, político, social 
e comercial, apoiando seus mem-
bros na difusão e defesa da identi-
dade cooperativa, promoção dos 
negócios e no desenvolvimento 

As cooperativas  e sua representação
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dos recursos humanos. Conta 
com 67 organizações membros 
dos diversos países da América, 
incluindo a Organização das Coo-
perativas Brasileiras.

 
A OCB - Organização 

das Cooperativas Brasileiras 
A representação do siste-

ma cooperativista nacional cabe 
à Organização das Cooperativas 
Brasileiras - OCB, sociedade civil, 
com sede em Brasília, que foi con-
cebida durante a realização do IV 
Congresso Brasileiro de Coopera-
tivismo em Belo Horizonte – Minas 
Gerais, em 1969, no qual se de-
cidiu pela fusão da Abcoop e da 
Unasco e pela existência de ape-
nas uma entidade de representa-
ção do cooperativismo no Brasil. 
Estruturada nos termos da Lei 
5764/71 foi definitivamente criada 
em 1971 para atuar como repre-
sentante legal do sistema coope-
rativista nacional e como órgão 
técnico-consultivo ao governo, 
congregando as organizações es-
taduais constituídas com as mes-
mas características. Representa 
todos os ramos do cooperativis-
mo brasileiro, formado por 6.586 
cooperativas, 10.009.000 coope-
rados e 296.000 empregados em 
dezembro de 2011.

A FRENCOOP – Frente 
Parlamentar do Cooperativismo

A Frente Parlamentar do 
Cooperativismo tem como ob-

jetivo desenvolver estratégias 
que possam criar um ambien-
te legislativo capaz de promo-
ver o crescimento e consolidar 
a filosofia cooperativista no país. 
Os parlamentares da Frencoop 
acompanham e articulam apoio 
aos projetos de interesse do coo-
perativismo, formando uma base 
de apoio fundamental para o de-
senvolvimento do setor.  É consi-
derada a mais antiga entidade de 
representação dentro do Poder 
Legislativo por ter sido criada em 
1984, porém sua atuação come-
ça a ter reflexos apenas a partir de 
sua reinstalação em 1996.  É uma 
frente suprapartidária, formada 
por senadores e deputados fede-
rais, que, em estreita colaboração 
com o Sistema OCB, tem con-
seguido significativas conquistas 
para o cooperativismo brasileiro.

A OCEPAR – Sindicato e 
Organização das Cooperati-
vas do Estado do Paraná

O cooperativismo parana-
ense é representado pela Oce-
par, consti-
tuída como 
Organização 
das Coopera-
tivas do Para-
ná durante o 
III Encontro de 
Dirigentes Co-
operativistas 
em 02 de abril 
de 1971, com 

a participação de 34 cooperativas 
paranaenses.  O encontro foi pro-
movido pela União das Coopera-
tivas do Paraná – Ucepar com a 
colaboração do Incra – Delegacia 
Regional do Paraná, da Secretaria 
da Estado da Agricultura através 
do Departamento de Assistência 
ao Cooperativismo – DAC e da 
Associação de Crédito e Assis-
tência Rural do Paraná - Acarpa. 

Além da representação das 
cooperativas do Paraná, apresen-
tava como principais objetivos:
a) Realizar estudos diretamente 
ou em colaboração com tercei-
ros, e propor soluções para pro-
blemas ligados com o desenvolvi-
mento da estrutura organizacional 
e funcional das cooperativas, co-
laborando desta forma com o 
governo em suas tomadas de 
decisões e medidas, no que diz 
respeito ao cooperativismo e à 
estrutura socioeconômica geral.                                   
b) Promover a divulgação do sis-
tema cooperativista, fomentando 
a criação, racionalizada, de so-
ciedades cooperativas nas suas 
várias modalidades e categorias.
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O Sistema Ocepar coorde-
na o planejamento estratégico do 
cooperativismo paranaense vi-
sando consolidar a presença das 
cooperativas agropecuárias no 
cenário nacional e internacional 
com a oferta de novos produtos 
e serviços. Em 1995, diante das 
dificuldades vivenciadas pelas co-
operativas surgiu o Plano Paraná 
Cooperativo 2000, quando os di-
rigentes das cooperativas parana-
enses decidiram pela implantação 
deste planejamento a fim de pre-
servá-las e dar-lhes sustentação 

para a nova realidade da econo-
mia globalizada. 

Partindo da elaboração 
do planejamento por cooperati-
va, projetam-se as variáveis que 
podem vir a influir na receita e na 
produtividade dos cooperados. 
Em cada uma delas são conside-
rados cenários como a área de 
ação onde atuam, a produção, a 
industrialização, o mercado, além 
das ações junto à comunidade, 
ao cooperado, aos colaborado-
res e em relação ao meio am-
biente, para projetar uma avalia-

ção comparativa dos horizontes 
futuros. 

Com lastro na identificação 
das necessidades das coopera-
tivas e no acompanhamento das 
análises econômico-financeiras 
consolidadas pelo Sistema de Au-
toGestão, foi definido um conjunto 
de ações integradas, como atua-
ção junto aos governos federal e 
estadual, programas de desenvol-
vimento, profissionalização, capa-
citação e melhoria de renda dos 
cooperados, novos mercados, lo-
gística, e necessidade de recursos 
para novos investimentos. 

O Plano Estratégico de De-
senvolvimento Cooperativo está 
sendo consolidado nas coopera-
tivas através da identificação das 
prioridades quanto às necessi-
dades de treinamento aponta-
das pelo Sistema AutoGestão e 
aplicadas pelo Sescoop/PR em 
conjunto com as cooperativas 
num amplo programa de capaci-
tação com o objetivo de aperfei-
çoar os dirigentes, colaborado-
res e cooperados.

Planejamento estratégico do
cooperativismo paranaense
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Com extensão territorial 
superior a 8,547 milhões de qui-
lômetros quadrados e  popula-
ção superior a 195 milhões de 
habitantes, o Brasil apresenta um 
Produto Interno Bruto de 4,143 
trilhões de reais (2,367 trilhões 
de dólares), sendo  a  agricultu-
ra responsável por 29% deste e 
por 37% dos empregos  O país 
responde por três quintos da pro-
dução industrial latino americana, 
sendo possuidor de sofisticado 
parque tecnológico aliado a for-
te desenvolvimento científico. No 
cenário internacional, a produção 
agropecuária brasileira tem po-
sição destacada, sendo o Bra-
sil o maior produtor mundial de 
cana-de-açúcar, laranja, tabaco e 
café. É o segundo maior produtor 
mundial de soja e carne bovina e 
o terceiro na produção de carne 
de frango, milho e frutas. Um dos 
setores mais dinâmicos no inter-
câmbio internacional é o agrone-
gócio, tendo as exportações de 
produtos do setor,  ultrapassado, 
em 2011, a cifra de 76,4 bilhões 
de dólares.  

Entre os estados brasilei-
ros, o Paraná é o que apresenta 
a maior diversidade étnica. O Es-
tado do Paraná está localizado 
na Região Sul do Brasil, com área 

de 199,7 mil quilômetros quadra-
dos equivalente a cerca de 2,3% 
do território brasileiro. Sua popu-
lação é superior a 10 milhões de 
habitantes e seu Produto Interno 
Bruto é de 251,6 bilhões de re-
ais (143,77 bilhões de dólares). 
Com movimentação econômica 
representando em torno de 13%  
de toda a riqueza produzida no 
Estado do Paraná, as 240 coo-
perativas do Paraná registradas 
na Ocepar contam com mais de 
734.000 cooperados e o número 
de pessoas que, direta ou indireta-
mente dependem de suas ações 
supera 2.500.000. Desenvolven-
do-se concomitantemente aos 
diversos ciclos econômicos do 
Estado e embrionárias dos fluxos 
de imigração de povos europeus e 
de migração de pessoas oriundas 

de outros estados brasileiros, as 
cooperativas pautam suas ativida-
des embasadas nos valores éticos 
da cooperação, da solidariedade, 
da justiça social, da gestão demo-
crática e da soma dos esforços 
de seus cooperados. Responde 
por 22% de toda a safra brasilei-
ra. Ocupa o primeiro lugar entre os 
estados brasileiros na produção 
de frango, milho, trigo, feijão e ce-
vada; o segundo lugar na produ-
ção de soja e o terceiro lugar na 
produção de suínos e leite. 

Um dos pioneiros movimen-
tos marcados pela cooperação 
surgiu no ano de 1829, com a 
chegada do primeiro grupo de 248 
imigrantes alemães que fundaram a 
Colônia Rio Negro, hoje município.

Diversos movimentos em-
basados no espírito da coope-

As cooperativas e o desenvolvimento
do estado do Paraná
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ração surgiram até 1911, entre 
alguns dos mais de cem grupos 
de imigrantes aqui chegados. 
Todavia, o mais importante movi-
mento pré-cooperativista ocorreu 
entre os franceses que, em 1847 
fundaram a Colônia Thereza Cris-
tina às margens do Rio Ivaí, hoje 
município de Cândido de Abreu. 
Os imigrantes liderados por Jean 
Maurice Faivre, desencadearam 
um movimento cooperativista sob 

inspiração do médico Benoit Jo-
seph Mure, fundador da Vila da 
Glória em Santa Catarina.

Entre as experiências mais 
importantes realizadas no terre-
no cooperativo destaca-se a da 
“Colônia Cecília”, em 1890, no 
município de Palmeira, no Pa-
raná, idealizada pelo agrônomo 
Giovanni Rossi, líder do grupo 
de italianos chamados de “anar-
quistas”. Seguiram-se vários ou-
tros movimentos de cooperação, 
como por exemplo: a fundação, 

em 1906, da Associação Benefi-
cente 26 de Outubro, por ferrovi-
ários de Ponta Grossa, a qual se 
transformou em Cooperativa Mis-
ta 26 de Outubro, mais tarde; em 
1909, indústrias madeireiras se 
reúnem e fundam a Cooperativa 
Florestal Paranaense; a fundação 
da Colônia Muricy com a consti-
tuição em 1912, da Sociedade 
Agrícola Polonesa, transformada 
em Cooperativa Mista Agrope-

cuária São José Ltda, em 1945. 
Sob a liderança do ferroviário 
ucraniano Valentin Cuts, surgiram 
outros movimentos cooperativis-
tas, como a Sociedade Coope-
rativa Svitlo (luz) em Carazinho, 
União da Vitória, em janeiro de 
1920, e a Cooperativa Agrária de 
Consumo de Responsabilidade 
Ltda, “Liberdade”, em Vera Gua-
rani, município de Paulo Frontin, 
surgida no ano de 1930, que foi 
a primeira cooperativa registrada 
conforme o Decreto-Lei 581/38, 

tendo o registro sido feito no dia 
19 de maio de 1942, recebendo 
o nº 1. É de se registrar também 
uma curiosa experiência realizada 
no lugar chamado SantAna, atual 
município de Cruz Machado, com 
a criação em 3 de maio de 1920, 
da Sociedade Cooperativa de 
Comércio “União Lavoura” pelo 
padre Teodoro Drapienski, com 
cunho político confessional. 

Importante registrar a che-
gada em Carambeí, no ano de 
1911, de 450 holandeses que 
fundaram o que hoje é uma das 
mais prósperas colônias de imi-
grantes. Eles constituíram, no ano 
de 1925, a Sociedade Cooperati-
va Hollandeza de Laticínios Bata-
vo, existente até hoje e considera-
da uma cooperativa exemplar.

Esses movimentos entre 
imigrantes deram significativo im-
pulso ao cooperativismo estadual 
com as experiências bem suce-
didas das cooperativas de colo-
nização, como Witmarsum, de 
Palmeira; Agrária, de Entre Rios; 
Batavo e Castrolanda, de Castro, 
e Capal, de Arapoti, hoje verda-
deiros exemplos de comunidades 
rurais perfeitamente urbanizadas, 
economicamente prósperas e 
socialmente integradas às condi-
ções de vida urbano-industrial no 
país.

O movimento cresceu, a 
partir da década de 20, entre 
madeireiros e ervateiros. Entre os 
anos 30 e 40, o Paraná contou 
com 40 cooperativas de mate, 
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unidas em torno da Federação 
das Cooperativas de Mate Ltda 
- Agromate que marcou história 
até o declínio do setor ervateiro, 
quando então transformou-se em 
Rural Sul, para tentar sobreviver 
através da diversificação de ativi-
dades.

Um dos momentos marcan-
tes do cooperativismo ocorreu na 
década de 60, quando o IBC in-
centivou a criação das cooperati-
vas de cafeicultores, como forma 
de superação das dificuldades do 
setor. No ano de 1964 o Paraná ti-
nha 33 cooperativas de café, diver-
sas das quais desapareceram por 
causa do declínio da produção.

Mas, foi a partir de 1969 
que o movimento cooperativista 
paranaense ganhou proporções, 
com o início das discussões para 
a implantação dos projetos de 
integração, desenvolvidos con-
juntamente pela Acarpa, DAC e 
Incra, com o apoio do Banco do 
Brasil, BRDE, BNCC e CFP. O 
objetivo dos projetos foi rediscu-
tir a forma de atuação das coo-
perativas, pois alguns municípios 
tinham mais de uma cooperativa 
operando em concorrência, o que 
as enfraquecia, enquanto outros 
municípios não tinham nenhuma. 
Os projetos foram desenvolvidos 
em três etapas, abrangendo regi-
ões diferentes. O Projeto Iguaçu 
de Cooperativismo - PIC, criado 
em 1971, contemplou a reorga-
nização do sistema no Oeste e 
Sudoeste. O Projeto Norte de Co-

operativismo - Norcoop, implanta-
do em 1974, para reorganização 
das cooperativas da região Norte 
do Estado, e o Projeto Sul de Co-
operativismo - Sulcoop, iniciado 
em 1976, reorganizou as coope-
rativas da região Centro-Sul. A 
Ocepar nasceu no decorrer do 
primeiro projeto, no ano de 1971, 
o que veio a dar forte apoio à exe-
cução dos projetos.

Esses projetos, cobrindo 
todo o Estado, propiciaram um 
contato mais efetivo entre produ-
tores e cooperativas, e destas en-
tre si, via organização de comitês 
educativos e integração horizontal 
e vertical, despertando o coope-
rativismo para o espírito empresa-
rial.

A integração possibilitou 
uma participação mais efetiva das 
cooperativas na atividade econô-
mica, em função da agregação 
dos interesses dos produtores 
para a economia de mercado, o 
que levou as cooperativas à mon-
tagem da infra-estrutura básica 

para o atendimento das produ-
ções, de fundamental importância 
para o início da integração e como 
consequência, da agroindustriali-
zação.

Isto significa dizer que, a 
partir da organização da produção 
agrícola, as cooperativas agrope-
cuárias passaram a preocupar-se 
com a montagem do complexo 
agroindustrial, não se conforman-
do com as condições de meras 
repassadoras de matéria-prima 
às indústrias.

O Centro de Pesquisas da 
Ocepar foi criado pelas cooperati-
vas paranaenses em 1972, tendo 
a responsabilidade pelo desenvol-
vimento tecnológico agropecuário 
de interesse das cooperativas, 
encarregando-se da busca de no-
vas tecnologias para o aumento 
de produtividade e propiciando 
segurança e rentabilidade aos 
agricultores. Mantendo estreito re-
lacionamento com instituições na-
cionais e internacionais, o Centro 
de Pesquisa desenvolveu progra-
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mas que culminaram com a reco-
mendação de novos cultivares de 
trigo, soja, milho, triticale, além de 
pesquisas de algodão e inúmeras 
novas tecnologias. Por decisão 
das cooperativas paranaenses, o 
Centro de Pesquisa adquiriu per-
sonalidade jurídica própria em 19 
de abril de 1995, sob a forma de 
cooperativa central agropecuária.

A partir de 1983 o coopera-
tivismo paranaense realizou uma 
experiência altamente positiva, 
pioneira no Brasil, no que concer-
ne ao desatrelamento da ingerên-
cia estatal nas cooperativas. Após 
ampla discussão entre governo, 
entidades de representação e co-
operativas foi implantado o Proje-
to Piloto de Autofiscalização que 
permitiu alicerçar os primeiros 
passos rumo à autogestão das 
cooperativas no Paraná.

Com a promulgação da 
Constituição do Brasil em 1988, 
que em seu art. 5. inc. XVIII, veda 
a interferência estatal no funcio-
namento das cooperativas, as 
cooperativas paranaenses, após 
amplos debates e estudos, apro-
varam, em setembro de 1991, em 
Assembléia Geral da Ocepar, o 
Programa de Autogestão, que ini-
ciou suas atividades em março de 
1991, com os objetivos específi-
cos de orientação na constituição 
e registro de cooperativas; acom-
panhamento de desempenho; 
educação, capacitação e recicla-
gem; organização dos coopera-
dos; comunicação e integração.

Com a finalidade de viabi-
lizar condições de participação e 
integração de um maior número 
de lideranças cooperativistas nas 
discussões sobre temas do inte-
resse comum do sistema, promo-
ver um relacionamento maior entre 
os diversos segmentos de coope-
rativas filiadas à Ocepar, implantar 
as bases para a autogestão do 
sistema cooperativista através da 
discussão e intercâmbio de expe-
riências e procedimentos técnicos 
e administrativos adotados a nível 
regional e estadual, entre outras, 
a Ocepar criou, em 1991, os Nú-
cleos Regionais Cooperativistas. 
Para tanto, o Estado foi dividido 
em 05 Núcleos, de acordo com 
a localização geográfica e área de 
ação de todas as cooperativas.

E, foi nas diversas reuniões 
destes Núcleos Regionais que se 
apresentou, estudou, debateu e 
aprovou o planejamento estraté-
gico das cooperativas paranaen-
ses, o Plano Paraná Cooperativo 
2000, baseado na situação eco-
nômica do sistema, nas tendên-
cias do mercado interno e externo 
e no potencial de crescimento, e 
que, como resultado do esforço 
integrado de dezenas de lideran-
ças, traçou diretrizes de médio e 
longo prazo para orientar os  in-
vestimentos. 

Diante do crescimento ace-
lerado do número de novas coo-
perativas, especialmente no setor 
urbano foi criado em 1996, o ser-
viço específico de orientação para 

grupos interessados em constituir 
cooperativas, visando disciplinar e 
uniformizar os procedimentos de 
forma que a constituição destas 
novas empresas se dessem em 
conformidade com a legislação e 
com viabilidade econômico/finan-
ceira.

Realizando um velho so-
nho das cooperativas parana-
enses quanto à atuação sindical 
da Ocepar, transformando-a no 
único sindicato patronal das co-
operativas, após seu registro no 
Ministério do Trabalho, as coope-
rativas aprovaram a reforma esta-
tutária necessária, em Assembléia 
Geral Extraordinária em 26 de 
março de 1997. Assim, a Ocepar 
passou a ser o Sindicato e Orga-
nização das Cooperativas do Es-
tado do Paraná - Ocepar, com o 
“objetivo primordial de representar 
e defender os interesses do siste-
ma cooperativo paranaense pe-
rante as autoridades constituídas 
e a sociedade, bem como pres-
tar serviços adequados ao pleno 
desenvolvimento das sociedades 
cooperativas e de seus integran-
tes, além de exercer a representa-
tividade sindical das cooperativas 
paranaenses.”

Concretizando o desejo do 
cooperativismo de melhor viabi-
lizar o Programa de Autogestão 
das Cooperativas foi criado atra-
vés da Medida Provisória 1.715 
de 03 de setembro de 1998, de 
suas edições, e do Decreto 3.017 
de 07 de abril de 1999, o Servi-
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ço Nacional de Aprendizagem do 
Cooperativismo – Sescoop. Tem 
personalidade jurídica de direito 
privado, e por objetivo a execução 
das ações de monitoramento, for-
mação profissional e promoção 
social das cooperativas. O Sesco-
op Paraná,  como órgão descen-
tralizado do Conselho Nacional de 
Aprendizagem do Cooperativismo 
- Sescoop Nacional foi estabele-
cido em 10 de outubro de 1999, 

Em 2004 foi criada a Fe-
deração e Organização das 
Cooperativas do Estado do 
Paraná – Fecoopar, como a 
entidade sindical patronal de 
segundo grau, sem fins lucrati-

vos voltada ao estudo e defesa 
das categorias e das atividades 
compreendidas pelos sindicatos 
das cooperativas paranaenses. 
A Fecoopar tem abrangência 
estadual e base territorial no 
Estado do Paraná. A certidão 
do registro sindical no Cadastro 
Nacional de Entidades Sindicais 
foi expedida pelo Ministério do 
Trabalho e Emprego em 23 de 
maio de 2006. A Fecoopar apoia 
os sindicatos a ela filiados nas 
ações de natureza trabalhista, 
congregando nove entidades 
sindicais: Ocepar, Sincoopar 
Transporte, Sincoopar Crédito, 
Sincoopar Norte, Sincoopar No-

roeste, Sincoopar Oeste, Sinco-
opar Saúde, Sincoopar Centro-
Sul e Sincoopar Sudoeste.

O grande mérito do coo-
perativismo advém do fato de 
ser um movimento comunitário 
de base, calcado nos dons ina-
tos do homem, de solidariedade, 
fraternidade e respeito recíproco. 
O cooperativismo, por livre e es-
pontânea vontade das pessoas, 
organiza-se democraticamente, 
na busca da satisfação de neces-
sidades comuns, através da prá-
tica da cooperação e da mutuali-
dade, buscando o aprimoramento 
social, sem desajustes e conflitos 
de classes.

I N D I C A D O R E S  D O  C O O P E R A T I V I S M O
P A R A N A E N S E  D E  2 0 0 6  A  2 0 1 1

Indicadores
Faturamento (bilhões R$)

Cooperativas (unidades)

Cooperados (pessoas)

Colaboradores (pessoas)

Exportações (US$ milhões)

Impostos recolhidos (R$ milhões)

Investimentos (R$ milhões)

Eventos realizados

Participações/treinandos

Postos de trabalhos gerados

Participação no PIB agropecuário do PR (%)

Fonte: Sistema Ocepar - junho/2012

2006
16,50

228

406.791

50.000

852,90

781,90

794

2.368

104.614

773.309

51

2007
19,50

234

451.500

51.000

1.100

898

1.028

2.950

120.000

926.608

52

2008
25,80

238

513.389

55.319

1.442,50

1.060,80

1.275

2.946

100.273

1,250 mi

54

2009 

24,90

238

548.812

59.000

1.470

1.010,70

1.000

3.340

102.332

1,300 mi

53

2010
26,40

236

642.000

59.400

1.640

1.170,75

1.011

4.273

123.775

1,400 mi

54

2011
32,1

240

734.141

62.300

2.200

1.250

1.100

4.344

129.223

1,500 mi

55
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C O O P E R A T I V A S  R E G I S T R A D A S  N A  O C E P A R  –  2 0 1 1

Ramo
Agropecuário

Consumo

Crédito 

Educacional

Habitacional

Infra-estrutura

Saúde

Trabalho

Transporte

Turismo e lazer

TOTAL

Nº cooperativas
81

01

65

14

01

09

34

08

24

03

240

Nº colaboradores
53.180

17

4.486

128

06

345

3.978

33

223

05

62.401

Nº cooperados
132.744

1.612

575.530

955

77

9.060

10.214

1.198

2.364

387

734.141

   As cooperativas agro-
pecuárias representam cerca de 
55% da economia agrícola do 
Estado do Paraná  apresentando 
um faturamento de 26.6 bilhões 
de reais no ano de 2011.  

Participam de forma intensa 
em todo o processo de produção, 
beneficiamento, armazenamen-
to e industrialização de produtos 
agropecuários, fazendo com que 
o associado seja um agente ativo 
tanto no mercado interno e exter-

no, como também nas ações so-
ciais das comunidades.

São importantes instrumen-
tos de difusão de tecnologias e 
implementadoras de políticas de-
senvolvimentistas, como a difusão 
do crédito rural, armazenagem, 
manejo e conservação de so-
los, manejo integrado de pragas, 
assentamento de agricultores, 
agroindustrialização, entre outros. 
Em muitos municípios do Paraná, 
as cooperativas são as empresas 

mais importantes, as maiores em-
pregadoras, bem como as princi-
pais geradoras de receitas.

Cerca de um terço dos pro-
dutores rurais do Estado do Para-
ná são cooperados. A integração 
das cooperativas e a agregação 
dos interesses dos produtores 
rurais permitiram a montagem 
de estruturas de armazenagem, 
apresentando mais de 54% de 
toda a capacidade de estocagem 
instalada no Paraná.

Cooperativas agropecuárias
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P A R T I C I P A Ç Ã O  D A S  C O O P E R A T I V A S  N A 
P R O D U Ç Ã O  A G R O P E C U Á R I A  D O  P A R A N Á  -  2 0 1 1

Fonte: OCEPAR, SEAB , IPARDES, IBGE.

Produtos

Arroz

Aveia

Batata

Café Beneficiado

Cana-de-Açúcar

Cevada

Feijão

Mandioca

Milho

Soja

Trigo

Aves para Corte 

Suíno para corte 

Leite para beneficiamento (mil litros)

Produção do Paraná
(em toneladas)

176.692

279.592

793.754

110.728

49.846.477

194.441

815.280

4.179.245

12.472.720

15.457.911

2.452.962

845.175

202.518

1.010.468

Participação das cooperativas
(em percentual)

11%

44%

7%

40%

11%

79%

11%

5%

54%

67%

71%

29%

38%

42%

A vocação agropecuária 
do Paraná oferece um grande 
potencial para o desenvolvimen-
to do setor agroindustrial, face à 
disponibilidade de matérias-pri-
mas, de energia, à infraestrutura 
para escoamento da produção, 
à proximidade aos grandes cen-
tros de consumo e pela capa-
cidade empreendedora do seu 
povo.

As cooperativas agrope-
cuárias são fundamentais na 
implantação de novos projetos 
que levam à agregação de va-
lores sobre os produtos primá-
rios, aumentando seu valor no 

mercado e melhorando a renda 
do cooperado. Com isto o pro-
dutor pode reinvestir em sua 
atividade produtiva garantindo 
a oferta de matérias-primas em 
níveis permanen-
tes e, ao mesmo 
tempo, desen-
volvendo sua co-
munidade.

O agro-
negócio tem 
impulsionado a 
t rans fo rmação 
do Estado de 
exportador de 
matérias-primas 

em exportador de bens de con-
sumo, aproveitando o potencial 
disponível, transformando cerca 
de 42% da produção recebida 
do cooperado.
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C O O P E R A T I V A S  E  A G R O I N D Ú S T R I A S  -  P A R A N Á

Setor Agroindustrial

Rações (t/d)

Leite

·    Usina beneficiamento (l/d)

·    Derivados lácteos (t/a)

·    Leite em pó (t/a)

Carnes

·    Suínos (cab/d)

·    Aves (cab/d)

·    Bovinos (cab/d)

Fiações

·    Algodão (t/a)

Malte de Cevada  (t/a)

Trigo (t/d)

Milho (t/d)*

Mandioca

·    Fécula (t/d)

Oleaginosas

·    Esmagamento de soja (t/d)

·    Refino de óleo (t/d)

Cana

·    Açúcar (t/a)

·    Álcool (l/a)

Café

·    Torrefação (t/d)

Capacidade total
do Paraná

33.000

8.000.000

150.000

50.000

17.000

4.200.000

4.500

80.000

270.000

7.400

3.300

4.500

35.000

4.000

3.010.000

2.500.000.000

500

Participação das
cooperativas
(em percentual)

40%

37%

57%

40%

35%

33%

9%

45%

100%

24%

15%

36%

39%

27%

7%

22%

10%

Fonte: OCEPAR, SEAB, IBGE e ALCOPAR.
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As cooperativas de  crédito 
atuam em diversos setores da eco-
nomia paranaense.  Crédito para 
plantar, para abrir o próprio negó-
cio, para adquirir bens necessário 
à produção, a custos acessíveis. 
Recursos financeiros à disposição 
na hora adequada, além da melhor 
remuneração do capital e de um 
bom atendimento. Tudo isso está 

sendo possível através das coope-
rativas de crédito, que ressurgiram 
no Paraná nos anos 80 junto às 
cooperativas agropecuárias, com 
o apoio da Ocepar, como forma 
de suprir as deficiências do crédi-
to oficial. Embora o sistema ainda 
esteja em crescimento, já marca 
fortemente a economia dos muni-
cípios do Paraná. 

No Paraná há quatro siste-
mas de crédito organizados em 
cooperativas centrais: as  coopera-
tivas Sicredi estão filiadas à Coope-
rativa Central de Crédito do Paraná 
- Sicredi Central, e são acionistas 
do Bansicredi S/A; as cooperati-
vas do sistema Sicoob, atuando 
principalmente junto ao público 
urbano, estão filiadas à Sicoob 
Central Paraná e são acionistas 
do Bancoob S/A; as  Uniprime’s, 
ligadas à Uniprime Central, forma-
das inicialmente por  profissionais 
da área médica, estendeu os be-
nefícios para os profissionais da 
área de saúde, e hoje atende a 
empresários e empresas dos mais 
diversos ramos de atividade; e a 
Federalcred atende aos servidores 
públicos federais. Há ainda coo-
perativas de crédito urbano e rural 
não vinculadas às centrais. 

As cooperativas agropecu-
árias do Paraná exportam produ-

tos elaborados para cerca de 70 
países, gerando receita superior a 

2,2 bilhões de dólares por ano no 
mercado internacional.

Cooperativas de  crédito
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As cooperativas de saúde 
são formadas por profissionais 
da área de saúde que atuam em 
atendimento médico, hospitalar, 
odontológico, de anestesiologis-
tas, pediatras, enfermeiros, fisio-
terapeutas, médicos radiologistas 
entre outros. Possibilitam que os 
profissionais da área se organizem 
e passem a oferecer seu trabalho 
de forma conjunta e confiável, con-
trapondo-se ao sistema mercanti-
lista, e evitando que seu trabalho 
seja explorado economicamente 
por terceiros. Além de fortalecerem 
a liberdade profissional, facilitam o 
acesso da sociedade aos convê-
nios de saúde a custos acessíveis, 
inclusive através da formação de 

sistemas de convênios como Uni-
med e Uniodonto. 

Administradas empresarial-
mente, num ambiente altamente 
competitivo, as cooperativas de 
saúde oferecem atendimento rá-
pido e confiável, sendo para os 

usuários, sinônimo de qualidade e 
credibilidade. O fortalecimento do 
ramo vem ocorrendo ano a ano 
em função da qualidade, confia-
bilidade e garantia aos usuários. 
atendendo a mais de 1 milhão e 
500 mil clientes anualmente.

Desenvolveram suas ati-
vidades instalando redes de 

energia elétrica e fornecendo 
a energia através da geração 

própria ou repassando a ener-
gia das concessionárias esta-
tais, com a comercialização e 
manutenção de equipamen-
tos elétricos e prestação de 
serviços.

Com a desestatização e 
mudança da política energé-
tica do país, as cooperativas 
passaram a ser revitalizadas, 
gerando energia própria com a 
construção de pequenas cen-
trais hidrelétricas.

Cooperativas de saúde

Cooperativas de infraestrutura
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As cooperativas de trans-
porte reúnem transportadores 
autônomos de cargas e de pas-
sageiros, sendo uma alternativa de 
valorização profissional e melhor 
remuneração dos profissionais, 
que são donos de seus veículos 
de transporte. Organizados, tor-
nam a categoria profissional mais 
forte, o que traz benefícios nas ne-
gociações com os tomadores de 
serviços, que também se sentem 
mais seguros ao contratarem os 
serviços das cooperativas.

As cooperativas de traba-
lho registradas na Ocepar ofere-
cem seus serviços ao mercado 
de trabalho, de forma conjunta e 
solidária. A organização dos pro-
fissionais e trabalhadores das 
mais diferentes profissões em co-
operativas de trabalho representa 
uma nova filosofia empresarial que 
permite organizar a oferta de tra-
balho especializado, sendo uma 
forma de promover a elevação de 
renda do trabalhador ao reduzir 
os custos individuais da atividade 
em relação ao trabalho autônomo. 
Promove a condição social do tra-
balhador, ao recolher as contribui-
ções previdenciárias, realizar con-
vênios para atendimento à saúde, 

seguros de vida e de acidentes 
pessoais em grupo e outros bene-
fícios que estariam fora do alcance 
da maioria dos trabalhadores autô-
nomos. Como em todos os ramos 
do cooperativismo, o cooperado 
é ao mesmo tempo, dono de seu 
negócio, usuário e fornecedor da 
cooperativa, exercendo todos os 
seus direitos e devendo observar 
seus deveres e responsabilidades.

Com a entrada em vigor da 
Lei n. 12.690, de 19 de julho de 
2012 as cooperativas de trabalho 
ganharam um importante instru-
mento de regulamentação o que 
deverá promover seu desenvolvi-
mento e a melhoria de seu desem-
penho econômico e social.

Cooperativas de transporte

Cooperativas de trabalho
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As cooperativas educacio-
nais podem ser formadas por pais 
de alunos, por professores ou por 
alunos que buscam no coopera-

tivismo uma solução adequada 
às suas necessidades no setor 
da educação. Pais de alunos, 
por exemplo, podem manter es-

colas com o objetivo da forma-
ção integral de seus filhos através 
da interação de toda a estrutura 
educacional. A melhor qualidade 
do ensino, redução dos custos 
e melhores condições ao corpo 
docente e discente são algumas 
das vantagens dessas coopera-
tivas. Neste ramo também estão 
inseridas as cooperativas escola, 
constituídas por alunos de escolas 
técnicas agrícolas que exercem 
atividade agropecuária para auxi-
liar na manutenção dos estabele-
cimentos de ensino.

As cooperativas de turismo 
e lazer contribuem para a geração 
de oportunidades de trabalho para 
pessoas que exercem atividades 
ligadas ao atendimento de turistas. 
Em parceria com diversas coope-
rativas agropecuárias do Paraná 
foi constituída uma cooperativa de 
turismo formada por cooperados 
que dispõem de produtos, insta-
lações e atrações interessantes 
para visitantes, tendo propiciado 
divulgação da cultura e história do 

meio rural, além de oferecer opor-
tunidades de lazer e entretenimen-

to a visitantes e gerar renda para 
os cooperados.

Cooperativas educacionais

Cooperativas de turismo e lazer
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As cooperativas habitacio-
nais reúnem pessoas que visam 
à aquisição de moradias próprias. 
Os recursos podem ser próprios, 
através do autofinanciamento, 
onde todos os cooperados con-
tribuem com parcelas mensais ge-
rando um fundo para a construção 
da obra ou externos, através dos 
agentes financeiros, fundos imobi-
liários ou de outras fontes. As co-
operativas habitacionais são cons-
tituídas com objetivo específico de 
aquisição de moradias, e quando 
este objetivo é atingido, a coope-
rativa é liquidada. Atualmente uma 
cooperativa habitacional está re-
gistrada na Ocepar. 

As cooperativas de consumo são 
formadas por pessoas que se unem 
com o objetivo de adquirem bens de 
consumo em conjunto. Adquirindo 
quantidades maiores, elas têm maior 
poder de barganha com os fornecedo-
res, conseguindo negociar prazos mais 
dilatados e preços menores.Atualmente 
uma cooperativa de consumo está regis-
trada na Ocepar. 

Cooperativa habitacional

Cooperativa
de consumo
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A melhoria da qualidade 
de vida das pessoas, a promo-
ção social e o trabalho de res-
ponsabilidade socioambiental 
são considerados prioritários 
no cotidiano das cooperativas. 
Inúmeras ações objetivam a 
integração, educação e for-
mação dos milhares de coo-
perados e colaboradores das 
cooperativas. Os investimen-
tos sociais do sistema coope-
rativista paranaense somam 

mais de 3,65 bilhões de reais 
ao ano.

Na área ambiental, além de 
programas educativos a prática 
do desenvolvimento sustentado 
é feita através de projetos de re-

cuperação da mata ciliar, trata-
mento de efluentes, coleta seleti-
va de lixo e reflorestamento, entre 
outros. O empenho em benefício 
do meio ambiente extrapola a 
exigência da lei, com a intenção 
de melhorar a sustentabilidade 
nos setores de atuação das co-
operativas.

A responsabilidade so-
cial das cooperativas é exercida 
através de projetos voltados ao 
aprimoramento cultural, artístico, 
de lazer, saúde e às questões as-
sistenciais, bem como em novos 
projetos e tecnologias para me-
lhorar os processos produtivos e 
agregar valor aos produtos e ser-
viços dos cooperados.

Investimentos sociais das
cooperativas do Paraná
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28/10/1844 - Criação da 
Sociedade dos Probos Pionei-
ros de Rochdale, com 28 asso-
ciados, em Rochdale - Inglater-
ra, que iria se transformar, em 
1852, na Cooperativa de Ro-
chdale, considerada, historica-
mente, a primeira. cooperativa 
formal.

1891- Criação da Associa-
ção Cooperativa dos Emprega-
dos da Companhia Telefônica de 
Limeira, Estado de São Paulo.

1895 – Criação da Aliança 
Cooperativa Internacional - ACI, 

em Londres, na Inglaterra, como 
órgão de cúpula do cooperati-
vismo mundial, por ocasião da 
realização do 1º Congresso Inter-
nacional de Cooperativismo. Sua 
sede, atualmente, é em Genebra, 
na Suíça.

1902 – Fundação da Co-
operativa de Crédito Rural Nova 
Petrópolis, na cidade de Nova 
Petrópolis/RS, a mais antiga co-
operativa em atividade no Brasil.

15/01/1920 – Fundação 
da Sociedade Cooperativista de 
Consumo “Svitlo”(luz, em ucra-

niano), em Carazinho - União da 
Vitória/ PR, sob a orientação de 
Valentin P. Cuts, considerado o 
pioneiro do cooperativismo para-
naense.

1923 – Instituição, pelo 
Congresso da Aliança Coope-
rativa Internacional, do “Dia da 
Cooperação”, que hoje se inti-
tula “Dia Internacional do Coo-
perativismo”, com o objetivo de, 
no primeiro sábado de julho de 
cada ano “demonstrar ao mundo 
a solidariedade dos cooperativis-
tas, a eficácia de sua organiza-

Marcos históricos do cooperativismo
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ção como meio de emancipação 
econômica e garantia da paz uni-
versal”.

1923 – Aprovação, pela 
Aliança Cooperativa Internacio-
nal, da bandeira do Cooperativis-
mo, formada pelas sete cores do 
arco-íris, como símbolo de paz e 
esperança.

1963 – Criação da Organi-
zação das Cooperativas da Amé-
rica – OCA, como organismo de 
integração, representação e de-
fesa dos países da América.

02/12/1969 – Criação da 
Organização das Cooperativas 
Brasileiras – OCB durante a re-
alização do IV Congresso Brasi-
leiro de Cooperativismo em Belo 
Horizonte no qual se decidiu pela 

fusão da Abcoop e da Unasco e 
pela existência de apenas uma 
entidade de representação na-
cional. 

08/06/1970 – Registro da 
OCB em cartório, ato que forma-
lizou sua existência como a enti-
dade representativa e defensora 
dos interesses do Cooperativis-
mo brasileiro. 

30/06/1970 - Realização 
de Assembleia Geral Extraordiná-
ria que aprovou o Estatuto Social 
da OCB e empossou sua direto-
ria com mandato até 1973. 

02/04/1971 – Criação da 
Organização das Cooperativas 
do Estado do Paraná - Ocepar, 
por decisão de 34 cooperativas 
paranaenses, como entidade de 

representação política cooperati-
vista paranaense.

16/12/1971 – Promulgação 
da Lei 5.764, que definiu a Polí-
tica Nacional do Cooperativismo, 
instituindo o Regime Jurídico das 
Sociedades Cooperativas.

07/02/1983 – Implantação 
do Projeto Piloto de Autofiscaliza-
ção das Cooperativas Paranaen-
ses, com a assinatura do Termo de 
Ajuste entre a Ocepar e as Coope-
rativas Centrais do Paraná com a 
intervenção do Incra e da OCB. 

05/10/1988 – Promulga-
ção da nova Constituição Bra-
sileira que permitiu ao Sistema 
Cooperativo assumir sua auto-
gestão sem a tutela governa-
mental.
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25/09/1990 – Aprovação 
do Programa de Autogestão das 
Cooperativas do Paraná pelas 
cooperativas paranaenses, reuni-
das em Assembleia Geral Extra-
ordinária da Ocepar.

31/08/1995 – Divulgação 
da Resolução nº 2.193, do Ban-
co Central do Brasil, que dispõe 
sobre a constituição e funciona-
mento de bancos comerciais, 
com a participação exclusiva de 
cooperativas de crédito. 

26/03/1996 – Autorização 
de funcionamento do 1º Banco 
Cooperativista – Bansicredi.

10/12/1996 – Reinstala-
ção da Frente Parlamentar do 
Cooperativismo - Frencoop no 
Congresso Nacional, reunindo 
parlamentares em defesa de co-
operativismo brasileiro.

15/01/1997 – Emissão de 
registro pelo Ministério do Trabalho 
para o Sindicato e Organização das 
Cooperativas do Estado do Paraná – 
Ocepar como sindicato patronal das 
cooperativas do Estado do Paraná.

21/07/1997 – Autorização 
de funcionamento do Banco Co-
operativo do Brasil - Bancoob, 
constituído por 14 cooperativas 
centrais de crédito.

03/09/1998 – Autorização 
para a criação do Serviço Nacio-
nal de Aprendizagem do Coope-
rativismo – Sescoop Nacional.

21/09/1999 - Reunião 
de Constituição do Sescoop/
PR com posse do 1º Conselho 
Administrativo e 1º Conselho 
Fiscal.

10/10/1999 - Instituição 
do Serviço Nacional de Apren-
dizagem do Cooperativismo do 
Paraná - Sescoop/PR.

30/12/2003 - Criação da 
Federação e Organização das 
Cooperativas do Estado do Para-
ná - Fecoopar.

23/05/2006 – Emissão de 
Certidão de Registro Sindical no 
Cadastro Nacional de Entidades 
Sindicais – CNES, da Fecoopar 
como representante da categoria 
dos sindicatos das cooperativas 
com abrangência estadual e base 
territorial no Estado do Paraná.

2012 – Declarado pela Or-
ganização das Nações Unidas – 
ONU como Ano Internacional das 
Cooperativas.

04/05/2012 – Assinatura 
pelo governador do Estado do 
Paraná da Lei 17.142 que es-
tabelece a Política Estadual de 
Apoio ao Cooperativismo, publi-
cada em 09/05/2012.

19/07/2012 – Promulgação 
da Lei nº 12.690 que dispõe sobre 
a organização e o funcionamento 
das Cooperativas de Trabalho.

25/10/2012 – Assinatura 
pelo governador do Estado do Pa-
raná da Lei 17.345 que inclui os 
dispositivos que especifica na Lei 
17.142/12 que estabeleceu a Polí-
tica Estadual de Apoio ao Coopera-
tivismo, publicada em 26/12/2012.
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