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PRODUÇÃO DE BENS E 
SERVIÇOS



As cooperativas são sociedades formadas a partir da união de pessoas que reciprocamente 
contribuem com bens ou serviços para o exercício de uma atividade econômica, de proveito 
comum e sem objetivo de lucro. O�cialmente, o cooperativismo está presente no Brasil desde 
1889 divididos em sete ramos de atuação. Um deles é o Ramo trabalho, produção de bens e             
serviços (TPBS), que, no Brasil, soma mais de 850  cooperativas formadas por mais de 221 mil          
cooperados.

As cooperativas do ramo TPBS se destinam à prestação de serviços especializados a  terceiros ou à 
produção em comum de bens. Além de transformarem trabalhadores em empreendedores, unem 
o capital (posse dos bens de produção) à mão de obra. Como organizações cooperativas, não 
visam ao lucro, mas a melhoria da qualidade do trabalho e da remuneração de todos.   
O cooperativismo de trabalho, produção de bens e serviços é o caminho para pro�ssionais de 
per�l empreendedor e colaborativo, que acreditam na união de forças para chegarem muito mais 
longe.  Fonte: Anuário do Cooperativismo Brasileiro. Sistema OCB. Brasília-DF, 2020

A organização dos pro�ssionais e trabalhadores das mais diferentes pro�ssões neste ramo permite 
organizar a oferta de trabalho especializado, sendo uma forma de promover a   elevação de renda do 
trabalhador ao reduzir os custos individuais da atividade. 

Os cooperados das cooperativas do Ramo TPBS registradas no Sistema Ocepar oferecem seus                  
serviços ao mercado de trabalho de forma conjunta e solidária, em diversas áreas de atuação. No ano 
de 2020, as 12 cooperativas deste ramo no Paraná, eram formadas por mais de 7.600 cooperados 
com faturamento superior a R$ 200 milhões.

O Sistema Ocepar (Fecoopar - Ocepar - Sescoop/PR), com o intuito de apoiar e divulgar as                      
cooperativas do ramo TPBS, consolidou dentro deste portfólio, as principais características de cada 
cooperativa, endereço e contato, para facilitar o acesso e contratação.
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www.academiadelinguaspr.com.br/

Aulas particulares, Cursos terceirizados, Curso próprio online: Academia em Todos os Cantos,  Tradução, Intérpretes.

Atendimento especializado online, ultrapassando as barreiras geográ�cas e evitando deslocamentos desnecessários. 
Atendimento personalizado de acordo com as necessidades dos clientes.

municipais, estaduais, federais, além de fundações, autarquias,                       
caixas de  assistências e entidades particulares a serem executados por seus 
associados, coletiva ou  individualmente. 
Somos 87 Professores cooperados.
Pro�ssionais formados em Letras e áreas a�ns em universidades nacionais e 
internacionais de renome, reunindo Doutores, Mestres,  Especialistas,           
Licenciados, Bacharéis e  Graduandos.

QUEM SOMOS

SERVIÇOS

Nossa missão: Promover a (re)construção de signi�cados através de novas experiências, dialogando com visões plurais de mundo através do conhecimento 
de novas línguas e culturas.

DIFERENCIAIS

A Cooperativa de Educadores e Instrutores de Línguas nasceu da                      
organização e da união de pro�ssionais de  diversas línguas que buscavam  
suprir as necessidades do mercado na prestação de serviços no ensino de 
línguas em Curitiba.  Há 15 anos no mercado, a CEILIN, hoje com o nome 
fantasia ACADEMIA DE LÍNGUAS DO PARANÁ, tem  demonstrado excelência 
em seu trabalho e seus cooperados são referência no Paraná. 
Temos por objetivo a prestação de serviços na área de educação e a             
instrução de línguas através de contratos �rmados com órgãos  públicos, 

DADOS

Av. Cândido de Abreu, 140, andar 6º conj 607 - Centro Cívico  CURITIBA-PR  CEP: 80530-901
Telefone: (41)3022-0977

E-mail: contato@academiadelinguaspr.com.br
Registro na Ocepar nº 506

Nossa visão: Tornar-se referência no trabalho com línguas, sendo uma cooperativa engajada com a mudança constante de modos de pensar e agir para uma 
sociedade mais humanizada.
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SERVIÇOS

  SERVIÇOS

QUEM SOMOS

SERVIÇOS
 

  ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA 
- Agricultura e Pecuária (Convencional e Orgânica)
- Serviços Veterinários para animais de grande porte 
  (reprodutivo, nutrição e Clinica Geral) 
- Agroindústrias (origem vegetal e vegetal) 
- Homeopatia Animal e Vegetal 
- Custeio/Investimento Agrícola e Pecuário
- Elaboração de Projetos para Energia Solar;
- Formalização e Gestão de Associações e Cooperativas  
- Serviços Contábeis 
- Implantação para emissão de nota �scal eletrônica de
   produtor rural 
- Programas Institucionais (PAA, PNAE)

  ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA REGISTRO E CERTIFICAÇÃO
- Certi�cação Orgânica 
- Projetos Arquitetônicos e Estruturais paraAgroindústrias 
- Registro de Agroindústrias/Estabelecimentos
(ANVISA, SIM/POA, SIP/POA,SUSAF, SISBI,SIF/POA, MAPA) 
- Topogra�a e Cartogra�a;
- Georreferenciamento de Imóveis Rurais 
- Projetos de gestão de Bacias Hidrográ�cas 
- Projetos de Conservação de Solos e águas
- Projetos para captação de recursos públicos e privados;
- Hidropônia;
- Piscicultura

  SERVIÇOS AMBIENTAIS
- Cadastro Ambiental Rural - CAR/PRA;
- Planejamentos e Licenciamentos Ambientais 
   (Suinocultura, Avicultura
- Piscicultura e Empreendimentos Agroindustriais);
- Manejo e Conservação de Solos e Águas: curvas de nível,  
   adequação de estradas;
- Elaboração de Projetos para Biodigestores;
- Autorga d’água

  OUTROS
- Prefeituras – Projetos e Programas Institucionais 
- Consultoria e Assessoria para Formalização e  Gestão   
  de Cooperativas e Associações. 
- Projetos de Crédito Fundiário;
- Apoio aos canais de comercialização (Mercados, feiras, 
   instituições)DIFERENCIAIS

www.biolabore.org 

A Biolabore oferece uma ampla gama de serviços técnicos especializados proporcional a demanda do seu cliente com a melhor relação custo benefício do 
mercado. Especializada em soluções agrícolas e agropecuárias, a equipe Biolabore  contribui para a atuação responsável e para o desenvolvimento                    
sustentável de seus clientes e parceiros.           

DADOS

Rod. PR 488, Km 63 – Linha Novo Paraíso, SANTA HELENA– PR   CEP: 85.892-000
Telefone: (45) 3268-3258

E-mail: biolabore@gmail.com
Registro na Ocepar nº 532
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A Biolabore foi fundada em 2005 no município de Marechal Cândido Rondon-PR e atualmente está localizada no Centro Avançado de Pesquisas de Santa 
Helena-PR. Formada por pro�ssionais liberais e autônomos, cujo foco principal de atuação é no setor agrícola, visando atender de forma ampla as                       
necessidades de seus clientes. Equipe multidisciplinar de pro�ssionais nas seguintes áreas:Engenheiros: Agrônomos, Agrícolas, Ambientais, Alimentos e     
Químicos; Técnicos: Agrícolas, Agropecuários, Agroecologia e em Meio Ambiente; Médicos Veterinários, Zootecnistas;  Biólogos; Tecnólogos: Alimentos,  
Agroecologia e Agricultura; Administradores, Economistas e Advogados. Formação: Nível Técnico, Superior, Pós-graduados e Doutores.
Formada por 79 cooperados e 2 funcionários.



SERVIÇOS

www.coopermaiscooperativa.com

Somos uma cooperativa de assistência técnica formada por médicos veterinários e engenheiros agrônomos oferecendo  qualidade, e�ciência e lucratividade 
aos produtores e indústrias de leite através da consultoria técnica.

Oferecer um conjunto de ações inovadoras e sustentáveis aos produtores proporcionando maior qualidade, e�ciência e  lucratividade na atividade.

Visão 2030: ser reconhecida nacionalmente como cooperativa de trabalho referência no modelo de assistência técnica e extensão rural para bovinocultores 
de leite.

Comprometimento ao atender todos os clientes por meio de uma assistência técnica personalizada, além do engajamento dos técnicos nos trabalhos em 
grupo. Inovação na prática de um modelo diferenciado em assistência técnica e extensão rural.

  Prestação de serviços com foco nas seguintes áreas da produção leiteira:
- produção de leite a pasto
- nutrição de precisão
- diagnóstico de prenhez
- gestão �nanceira da propriedade
- planejamento forrageiro
- criação de bezerras e novilhas
- projetos de manejo rotacionado integrado
- programa mais leite saudável

QUEM SOMOS

MISSÃO

VISÃO

VALORES

  SERVIÇOS

DADOS

Rua: Jorge Ferreira, nº 407, Centro - FRANCISCO AVES – PR  CEP: 87.570-000
Telefone: (44) 3643-1169   |   Celular: (44) 9 9711-6077

E-MAIL: coopermais@outlook.com   |   Instagram: Coopermais_
Registro na Ocepar nº 582
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www.cooptur.coop.br/

 

A Cooperativa é formada por 60 cooperados, contendo 3 funcionários.

Todos trabalham juntos em busca de um turismo sustentável e de qualidade.

DIFERENCIAIS

SERVIÇOS

QUEM SOMOS

Promove o Desenvolvimento do Turismo Sustentável (social, cultural, ambiental e econômico) nas cidades  envolvidas.
Promove a capacitação dos empreendedores e prestadores de serviço do turismo identi�cando potenciais turísticos.

Constituída em 2004, na sede da Cooperativa Batavo, a primeira cooperativa de empreendedores de turismo do Brasil. 
Conta atualmente com a participação de oito municípios (Colônia Witmarsum, Carambeí, Colônia Castrolanda, Tibagi, Arapoti, Sengés, Prudentópolis e Colônia 
Entre Rios), onde existem associações de produção formadas a partir de colonizações européias. E também, como opção cultural, a cidade da Lapa.

Av. dos Pioneiros, 4050 CARAMBEÍ - PR  CEP: 84145-000
Telefone: (42)3231-2241

E-mail: marciom@cooptur.coop.br
Registro na Ocepar nº 488

DADOS 04

A Cooptur possui duas rotas culturais: a Rota Holandesa e a Rota Eslavo-Germânica. A primeira inclui as colônias holandesas de Carambeí, 
Castrolanda e Arapoti. A segunda passa pelas colônias alemãs Witmarsum e Entre Rios, e pela colônia ucraniana de Prudentópolis.



SERVIÇOS

DIFERENCIAIS

A Pluricoop foi fundada, em 2016, pelo interesse comum de pro�ssionais das mais diversas áreas, objetivando desenvolver o cooperativismo na região,                       
considerando que Maringá é referência nesse segmento.

QUEM SOMOS

Número de cooperados: 34 (trinta e quatro)

1. Treinamento em desenvolvimento pro�ssional e gerencial em cursos de:
       a) Gestão Administrativa
       b) Gestão Financeira
       c) Gestão em Saúde e Segurança Ocupacional
       d) Gestão Ambiental
       e) Gestão Agronômica
       f ) Gestão Contábil e Tributária
       g) Gestão em Controles Internos e Auditoria
       h) Tecnologia da Informação
        i) Desenvolvimento Humano
        j) Comunicação e eventos e
       k) Comércio Exterior

4. Serviços na Câmara de Conciliação, Mediação e Negociação
5. Cursos (Meditação Transcendental e Formação de Mediadores Extrajudiciais)
6. Programas na Área da Saúde (SIPAT SAÚDE e VIDA+)
7. Projetos (Terra Urbana e Educação Financeira)

2. Consultoria e Auditoria Contábil e Tributária
3. Consultoria em Gestão Empresarial

Os serviços prestados pela Pluricoop atendem a cooperativas e a organizações em geral.

DADOS

Rua Euclides da Cunha, 1370 - Zona 5 - Sala 7A -  Maringá - PR  CEP 87015-180 
Telefone (44) 3346-5493

E-mail contato@pluricoop.com.br / contato@pluricoop.coop.br
Registro na Ocepar nº 583
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SERVIÇOS

  SERVIÇOS

www.ticoopbrasil.coop.br/

QUEM SOMOS

SERVIÇOS

VALORES

Cooperativa criada em 2020, formada por pro�ssionais para a oferta de prestação de serviços especializados nas mais diversas áreas da tecnologia da             
informação, sempre com o objetivo de levar soluções tecnológicas com qualidade e usabilidade para as empresas e seus clientes.
A cooperativa é formada por 43 cooperados.

A TICOOP BRASIL oferece soluções completas e personalizadas em colocação de pro�ssionais de TI, serviços gerenciados e produtos de TI, aplicativos 
mobile, site e portal , soluções em design e marketing digital, primando pelo comprometimento e responsabilidade dos   pro�ssionais envolvidos e a              
qualidade e e�ciência em nossas entregas, sempre valorizando nosso quadro de pro�ssionais. 

A TICOOPBRASIL não possui fronteiras! Um dos valores e pilares mais 
importantes é assegurar um desenvolvimento ágil e e�caz, ocasionando 
uma experiência positiva para todos os nossos clientes. Além de garantir 
uma entrega mais exata em todos os projetos,  nossa metodologia de 
desenvolvimento proporciona �exibilidade e interações constantes entre 
nossos clientes e parceiros. 

Outro ponto primordial é a especialização e constante atualização de toda 
nossa equipe para manter a qualidade e  oferecer mais  recursos aos nossos 
clientes, bem como as pesquisas frequentes de melhores softwares e       
metodologias para aplicação comercial no mercado.

As três principais vertentes da cooperativa são: 
Body-Shop - Terceirização de pro�ssionais especializados para execução 
de tarefas especí�cas e integração nas equipes internas no departamento 
de TI por um tempo determinado;
Escopo fechado - Projeto com prazo e resultado de entrega  de�nidos 
pelo cliente. Nesta modalidade, não há risco de que os valores                   
contratados  superem o orçamento da proposta aprovada pelo cliente.     
A entrega �nal é garantida conforme a solciitação; Suporte on-line: 
Suporte técnico de responsabilidade em  serviços de TI, mantendo a         
estabilidade dos serviços prestados, oferecendo apoio, esclarecimentos, 
manutenções preventivas e corretivas através de acesso remoto (e-mail, 
telefone, chat, e  outras  ferramentas). 

DADOS

Rua: Francisco Busato, 8000 - Centro - Colombo - PR  CEP: 83414-290
Celular: (41) 99666-7569 

 E-mail: contato@ticoopbrasil.coop.br
Registro na Ocepar nº 627
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www.unicampo.coop.br/

A UNICAMPO, Cooperativa de Trabalho dos Pro�ssionais de Agronomia Ltda, é uma cooperativa de trabalho de  pro�ssionais liberais das ciências agrárias, 
que foi fundada em 1992, em Maringá-PR.
Seu quadro de cooperados é composto por engenheiros agrônomos, médicos veterinários, zootecnistas, técnicos agrícolas e em agropecuária e outros           
pro�ssionais ligados ao agronegócio.
Nossos cooperados prestam serviços em todo território nacional para diversos clientes, desenvolvendo trabalhos  especializados em consultoria técnica 
comercial, assistência técnica, pesquisa, assessoria, perícias, avaliação e �scalização.
Atualmente possuímos 7.000 associados e destes 3.100 atuando em 23 estados. Nosso quadro administrativo conta com mais de 70 colaboradores.

•  Menor burocracia para contratação do pro�ssional;
•  Desenvolvimento de serviço especializado;
•  Pro�ssionais capacitados, escolhidos através de processos e entrevistas em conjunto com nossa equipe;
•  Agilidade na disponibilização de recursos;
•  Avaliação de desempenho e entrega de resultados.

    PARA O PRODUTOR RURAL:
•  Assistência ao crédito: Projeto e acompanhamento com �nalidade 
   de crédito rural;
•  Agricultura de precisão;
•  Regularização ambiental: CAR;
•  Regularização fundiária: Georreferenciamento;
•  Perícia, avaliação e �scalização;
•  Assessoria na contratação de seguro rural.

    PARA EMPRESAS:
•  Assistência Técnica em acompanhamento da implantação, desenvolvimento 
   e colheita da lavoura;
•  Assistência Técnica com foco em marketing: Promoção e divulgação de 
   produto, pós-venda, dia de campo, palestra e treinamento;
•  Pesquisa e desenvolvimento de produto: Montagem de campo 
   demonstrativo, pesquisa em laboratórios e a campo;
•  Consultoria Técnica Comercial: Prospecção e quali�cação de clientes,  negociação
    e fechamento de negócio.

QUEM SOMOS

SERVIÇOS

DIFERENCIAIS

DADOS

Av. Carneiro Leão, 65, 14º Andar, Salas 1409 A 1412  MARINGÁ - PR  CEP: 87013-072
Telefone: (44)4009-3800

E-mail: unicampo@unicampo.coop.br
Registro na Ocepar nº 364
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CONTATO
ENDEREÇOS, TELEFONES E E-MAILS DAS COOPERATIVAS

ACADEMIA DE LÍNGUAS DO PARANÁ
Av. Cândido de Abreu, 140, 6º andar - Conj 607 - Centro Cívico
80530-901 - Curitiba-PR
Telefone: (41) 3022-0977
contato@academiadelinguaspr.com.br
www.academiadelinguaspr.com.br
Presidente:  André Luiz Galor

TICOOP
Rua Francisco Busato, 8000 - Centro
83414-290 - Colombo - PR
Telefone: (41) 99666-7569
contato@ticoopbrasil.coop.br 
www.ticoopbrasil.coop.br
Presidente: Tiago Enrique Dos Santos Rodrigues e Silva

PLURICOOP
Rua Victor Meirelles, 45 - Sala 208
87015-080 - Maringá - PR
Telefone: (44) 33465-493
cleide.bulla@pluricoop.com.br
www.pluricoop.com.br
Presidente: Cleide Aparecida Bulla

COOPERADI
Avenida Winston Churchill, 176, Sala 01
81130-000 - Curitiba - PR
Telefone: (41) 3347-2597
cooperad@terra.com.br
Presidente: Luiz Henrique Carbonera

UNICAMPO
Av. Carneiro Leão,  65, 14º andar - Salas 1409 a 1412 
87013-072 - Maringá - PR
Telefone: (44) 4009-3800
unicampo@unicampo.coop.br
www.unicampo.coop.br
Presidente: André Carlos Garcia Vilhegas

COOPERACOM
Rua Pará, 875 
80610-020 - Curitiba - PR
Telefone: (41) 9992-9313
cooperacom1@gmail.com
www.cooperacom.coop.br
Presidente: Rubens Aparecido Gennaro

COOPTUR
Av. Dos Pioneiros, 4050
84145-000 - Carambeí - PR
Telefone: (42) 3231-2241
marciom@cooptur.coop.br
www.cooptur.coop.br
Presidente:  Dick Carlos de Geus

MACUCO
Rua Natal, 247
87023-140 - Maringá - PR
Telefone: (44) 99850-5443
sec.macuco@gmail.com
Presidente:  Pedro Henrique Marques Machado

INTERCOOP
Rua Marechal Deodoro, 235, - Conj. 1801 - Centro
80010-010 - Curitiba- PR
Telefone: (41) 3232-8029
o�ce@intercoop.com.br
Presidente:  Nilson De Paula Xavier Marchioro

BIOLABORE
Rod. PR 488, Km 63 - Linha Novo Paraíso
85892-000 - Santa Helena - PR 
Telefone: (45) 3268-3258
biolabore@gmail.com
www.biolabore.org
Presidente:  Douglas Fernando Kunz

COOPERSERGEM
Av Advogado Horacio Raccanello �lho, 6326 
pavmto2 sala 01 e
87020-035 - Maringá - PR
Telefone: (44) 30416-296
coop.coopersergem@gmail.com
Presidente:  Claudio Roberto De Oliveira

COOPERMAIS
Rua Jorge Ferreira, 407 - Centro
87570-000 - Francisco Alves - PR
Telefone: (44) 3643-1169
coopermais@outlook.com
www.coopermaiscooperativa.com
Presidente:  Fabio Massao Fujisawa

COOPPORT
Rua Jorge Ferreira, 407 - Centro
83203-420 - Paranaguá- PR
Telefone: (41)41053-289
coopport@coopportbrasil.com
www.coopportbrasil.com
Presidente:  Ezequiel Mendes

COOPERACTIVA
Rua Casemiro José Sikorski, 314
81210-270 - Curitiba - PR
Telefone: (41) 9928-2800
cooperactiva.coop@gmail.com
Presidente:  Patricia Muniz Farrapo
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