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As cooperativas de  crédito atuam em diversos setores da economia. No Paraná há quatro sis-

temas de crédito organizados em cooperativas centrais: as cooperativas Sicredi estão filiadas à 

Cooperativa Central de Crédito do Paraná - Sicredi Central PR/SP e são acionistas do Bansicredi 

S/A; as cooperativas do sistema Sicoob, atuando principalmente junto ao público urbano, 

estão filiadas à Sicoob Central Paraná e são acionistas do Bancoob S/A; as Uniprimes, liga-

das à Uniprime Central, formadas inicialmente por profissionais da área médica, estendeu 

os benefícios para a área de saúde e hoje atende a empresários dos mais diversos ramos de 

atividade. Há ainda cooperativas de crédito urbano e rural independentes. 

As cooperativas de saúde são formadas por profissionais da área de saúde que atuam em 

atendimento médico, hospitalar, odontológico, de anestesiologistas, pediatras, enfermeiros, 

fisioterapeutas, radiologistas entre outros, atendendo a mais de 1 milhão e 500 mil clientes 

anualmente. Além de fortalecerem a liberdade profissional, facilitam o acesso da sociedade 

aos convênios de saúde a custos acessíveis através da formação de sistemas de convênios 

como Unimed, Dentaluni e Uniodonto. 

O cooperativismo de infraestrutura é composto por cooperativas que distribuem serviços de 

energia às propriedades rurais de seus cooperados, fornecem material para as instalações 

elétricas, geram e repassam energia através da construção de pequenas centrais hidrelétri-

cas, mantem contratos de manutenção de redes elétricas e de água, entre outras atividades. 

As cooperativas de transporte reúnem transportadores de cargas e de passageiros, sendo 

uma alternativa de valorização profissional e melhor remuneração dos profissionais, que são, 

geralmente, donos de seus veículos de transporte. 

As cooperativas de trabalho são formadas por profissionais ou trabalhadores que se unem 

solidariamente para oferecerem seus serviços ao mercado de trabalho. Parte das cooperati-

vas de trabalho existentes são disciplinadas, desde 2012 pela Lei 12.690/2012.

As cooperativas educacionais são formadas por pais de alunos, por professores ou por 

alunos de escolas técnicas agrícolas, que buscam no cooperativismo uma solução adequada 

às exigências do setor.

As cooperativas de turismo e lazer contribuem para a geração de oportunidades de trabalho 

para pessoas que exercem atividades ligadas ao turismo que é um setor de grande importân-

cia econômica em todo o mundo. 

A cooperativa de consumo busca oferecer melhor qualidade de produtos a preços acessíveis  

para seus cooperados. 

A finalidade da cooperativa habitacional é a construção, em conjunto, de moradias para 

seus cooperados. 
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CAPACIDADE DAS AGROINDÚSTRIAS DAS COOPERATIVAS 
DO PARANÁ E PARTICIPAÇÃO NO ESTADO - ANO 2015

Fonte: OCEPAR, SEAB, IBGE e ALCOPAR.

Setor Agroindustrial Capacidade Total PR Participação Coop./PR

Rações (t/d) 38.000 47%

Leite  

 Usina beneficiamento (l/d) 9.000.000 56%

 Derivados lácteos (t/a) 500.000 72%

 Leite em pó (t/a) 30.000 67%

Carnes  

 Suínos (cab/d) 22.000 57%

 Aves (cab/d) 5.000.000 40%

 Bovinos (cab/d) 5.000 18%

Fiações  

 Algodão (t/a) 80.000 45%

Malte de Cevada  (t/a) 220.000 100%

Trigo (t/d) 9.500 26%

Milho (t/d) 3.500 23%

Mandioca  

 Fécula (t/d) 4.600 33%

Oleaginosas  

 Esmagamento de soja (t/d) 35.750 38%

 Refino de óleo (t/d) 4.000 29%

Cana  

 Açúcar (t/a) 3.100.000 5%

 Álcool (l/a) 2.500.000.000 18%

Café  

 Torrefação (t/d) 500 10%

1.247.042
cooperados

2.500
US$ milhões –

valor das exportações

2.350
R$ milhões – 
investimentos

2,6 milhões
postos de 

trabalho gerados
EDIÇÃO 2016



O Sistema Ocepar é formado por três sociedades distintas, sem fins lucrativos que, em es-

treita parceria, se dedicam à representação, fomento, desenvolvimento, capacitação e pro-

moção social das cooperativas paranaenses: o Sindicato e Organização das Cooperativas 

do Estado do Paraná – Ocepar, o Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo –  

Sescoop/PR e a Federação e Organização das Cooperativas do Estado do Paraná – Fecoopar.

Com extensão territorial de 8,547 milhões de quilômetros quadrados e população superior 

a 204 milhões de habitantes, o Brasil apresenta um Produto Interno Bruto de 5,90 trilhões 

de reais sendo o agronegócio responsável por 22% deste e por 37% dos empregos. O país 

responde por três quintos da produção industrial latino americana, sendo possuidor de sofis-

ticado parque tecnológico aliado a forte desenvolvimento científico. No cenário internacional, 

a produção agropecuária brasileira tem posição destacada, sendo o Brasil o maior produtor 

mundial de cana de açúcar, laranja, tabaco e café. É o segundo maior produtor mundial de 

soja, carne de frango e carne bovina e o terceiro na produção de milho e frutas. Um dos 

setores mais dinâmicos no intercâmbio internacional é o agronegócio, representando 46,2% 

total das exportações brasileiras. 

O Estado do Paraná está localizado na Região Sul do Brasil, com área de 199,7 mil quilôme-

tros quadrados equivalente a cerca de 2,3% do território brasileiro. Sua população é superior 

a 11 milhões de habitantes e seu Produto Interno Bruto é de 376 bilhões de reais. Responde 

por 17,8% de toda a safra brasileira. Ocupa o primeiro lugar entre os estados brasileiros na 

produção de frango, trigo, feijão e cevada; o segundo lugar na produção de milho e soja e o 

terceiro lugar na produção de suínos e leite. 

As cooperativas agropecuárias representam em torno de 56% da economia agrícola do Estado do Paraná 

(com faturamento de 49,8 bilhões de reais no ano de 2015) sendo, em muitos municípios, a mais importante 

empresa econômica, maior empregadora e geradora de receitas, atuando em perfeita sintonia com a coletivi-

dade, atendendo cerca de 1/3 da população rural do Estado. 

A expressiva participação dos pequenos e médios produtores (área de até 50 ha nos quadros sociais das  

cooperativas, representando 78% do total, evidencia a importância das cooperativas para essa faixa de produ-

tores. A integração das cooperativas e a agregação dos interesses dos produtores rurais permitiram a monta-

gem de uma infraestrutura de armazenagem da produção, sendo a participação das cooperativas no total da 

capacidade estática de armazenagem do Estado, de 54%, o que corresponde a 15,6 milhões de toneladas. 

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

projetos de recuperação da vegetação ao longo de rios e nascentes de água, tratamento de efluentes, coleta 

seletiva de lixo e reflorestamento, entre outros. O agronegócio tem impulsionado a transformação do Paraná 

de exportador de matérias primas em exportador de bens de consumo, aproveitando o potencial disponível, 

transformando cerca de 48% da produção do cooperado.

O SISTEMA OCEPAR

A melhoria da qualidade de vida das pessoas, a promoção social e o 
trabalho de responsabilidade socioambiental são considerados 
prioritários no cotidiano das cooperativas. 

INDICADORES DO BRASIL E DO PARANÁ

Com movimentação econômica representando em torno de 15% de toda a riqueza produzida no Estado do Paraná, 

as 220 cooperativas registradas na Ocepar contam com mais de 1.247 mil cooperados, 83.267 empregados e o 

número de pessoas que, direta ou indiretamente dependem de suas ações supera 3,5 milhões. Desenvolvendo-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 atividades 

embasadas nos valores éticos da cooperação, da solidariedade, da justiça social, da gestão democrática e da soma 

dos esforços de seus cooperados. 

A melhoria da qualidade de vida das pessoas, a promoção social e o trabalho de responsabilidade socioambiental 

são considerados prioritários no cotidiano das cooperativas. Inúmeras ações objetivam a integração, educação e 

formação dos milhares de cooperados e colaboradores das cooperativas. A responsabilidade social das cooperati-

vas é exercida através de projetos voltados ao aprimoramento cultural, artístico, lazer, saúde e às questões assisten-

ciais, bem como em novos projetos, tecnologias, atividades e capacitações para melhorar os processos produtivos 

e de prestação de serviços aos cooperados.

AS SOCIEDADES COOPERATIVAS DO PARANÁ

Fonte: OCEPAR, SEAB , IPARDES, IBGE. 

Produtos Produção PR Produção Coop. Participação 
  (t) (t) Coop./PR
Aveia 283.273 58.431 21%
Café Beneficiado 77.441 33.686 43%

Cana-de-Açúcar 50.791.057 4.396.618 9%
Cevada 128.760 101.670 79%

Milho 16.207.652 10.554.241 65%
Soja 17.261.788 12.077.604 70%

Trigo 3.284.761 2.095.528 64%
Leite para beneficiamento 

(mil litros) 2.687.162 1.216.340 45%

Aves para Corte (t) 3.994.430 1.375.493 34%
Suíno para corte (t) 676.257 268.140 40%

PARTICIPAÇÃO DAS COOPERATIVAS NO RECEBIMENTO 
DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA DO PARANÁ - ANO 2015

Fonte: Sistema Ocepar – Dez. 2015

Ramo Cooperativas Cooperados Empregados

Agropecuário 74 151.763 69.525

Consumo 1 2.746 24

Crédito 56 1.059.726 8.067

Educacional 12 365 122

Habitacional 1 98 19

Infraestrutura 9 9.541 268

Saúde 33 14.572 5.011

Trabalho 6 5.109 51

Transporte 26 2.628 174

Turismo e lazer 2 494 6

Total 220 1.247.042 83.267

COOPERATIVAS REGISTRADAS NA OCEPAR – 2015

Fonte: Sistema Ocepar/Cooperativas PR –  Dez.2015

Indicadores 2011 2012 2013 2014 2015

Faturamento (bilhões R$) 32,21 38,13 45,62 50,51 60,33

Cooperativas (unidades) 240 236 231 223 220

Cooperados (pessoas) 735.453 856.098 985.494 1.079.737 1.247.042

Colaboradores (pessoas) 62.389 66.755 72.449 79.241 83.267

Exportações (US$ milhões) 2.200 2.100 2.362 2.400 2.500

Impostos recolhidos (R$ milhões) 913 1.648 1.776 1.300 1.596,9

Investimentos (R$ milhões) 1.100 1.323 2.163 2.805 2.350

Eventos realizados 4.344 4.999 5.479 5.333 6.509

Participações/treinandos 129.223 144.445 151.415 160.539 179.920

Postos de trabalhos gerados 1,5 mi 1,6 mi  1,7 mi  2,2 mi 2,6 mi

Participação no PIB Agropecuário do PR (%) 55 56 56 56 56

INDICADORES SOCIAIS E ECONÔMICOS DO COOPERATIVISMO PARANAENSE (2011 A 2015)


