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O cooperativismo é um modelo econômico 
que interliga pessoas, incentiva a inovação
e produz resultados.

E o Sistema Ocergs-Sescoop/RS é quem 
qualifi ca as cooperativas para uma gestão 
mais efi ciente.

Esteja onde você estiver, o cooperativismo 
também é para você. Confi ra alguns 
depoimentos de sucesso do cooperativismo 
em historiasreais.coop.br e saiba mais
em sescooprs.coop.br.

COOPERATIVISMO
INOVAÇÃO A PARTIR
DA INTERAÇÃO.
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orgaNiZaÇÃo 
CooPeraTiVa

orgaNiZaÇÃo 
siNDiCal

É a  e n t i d a d e s i n d i c a l  p a t r o n a l  q u e 

r e p r e s e n t a a s  c o o p e r a t i v a s d o 

r i o  G r a n d e d o S u l .  At u a n a d e f e s a 

d o s i n te r e s s e s d a c a te g o r i a 

e c o n ô m i c a  d a s c o o p e r a t i v a s .

É o  ó r g ã o d e r e g i s t r o,  c a d a s t r o 

e  c e r t i f i c a ç ã o d a s c o o p e r a t i v a s 

g a ú c h a s .  At r a v é s d a r e p r e s e n t a ç ã o 

p o l í t i c o - i n s t i t u c i o n a l ,  b u s c a p r o m o v e r 

u m a m b i e n te f a v o r á v e l  p a r a  o 

d e s e n v o l v i m e n to d a s c o o p e r a t i v a s .

m e n s a g e m  d o  p r e s i d e n t e

um CooPeraTiVismo forTe

O cooperativismo é um modelo econômico-

social formado por pessoas com os mesmos 

interesses, propósitos e necessidades. Neste 

relatório, demonstramos o resultado do esfor-

ço de nossas 437 cooperativas em desenvol-

ver de forma sustentável nosso Estado, tradu-

zidos em um faturamento de r$ 48,2 bilhões 

em nossos 13 ramos de atividades econômi-

cas, um crescimento de 12,13% em relação ao 

período anterior.

Vergilio Frederico Perius • presidente da Ocergs
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serViÇo NaCioNal De
aPreNDiZagem Do rs

faCulDaDe Do 
CooPeraTiVismo

O S e s c o o p / r S p r o m o v e a  c u l t u r a 

c o o p e r a t i v i s t a  e  m e l h o r i a  d a g e s t ã o, 

c o m fo c o n a s u s te n t a b i l i d a d e . 

At u a n a fo r m a ç ã o p r o f i s s i o n a l , 

p r o m o ç ã o S o c i a l  e  m o n i to r a m e n to 

d a s c o o p e r a t i v a s ,  p a r a  m e l h o r a r  a 

q u a l i d a d e  d e v i d a e  b e m - e s t a r  d e s e u s 

a s s o c i a d o s ,  e m p r e g a d o s e  f a m i l i a r e s . 

te m c o m o f i n a l i d a d e fo r m a r  p r o f i s s i o n a i s 

p a r a  a  m o d e r n a g e s t ã o d a s c o o p e r a t i v a s . 

c o m c u r s o s d e g r a d u a ç ã o,  p ó s - g r a d u a ç ã o 

e  ex te n s ã o,  a  E s c o o p t a m b é m fo m e n t a 

a  p r o d u ç ã o c i e n t í f i c a  e  d i s s e m i n a o 

c o n h e c i m e n to d o c o o p e r a t i v i s m o.  A 

f a c u l d a d e é  m a n t i d a p e l o  S e s c o o p / r S e  é 

a  p r i m e i r a  i n s t i t u i ç ã o d e E n s i n o S u p e r i o r 

d o B r a s i l  v o l t a d a exc l u s i v a m e n te a o 

c o o p e r a t i v i s m o.

Nos últimos quatro anos, nossas cooperativas 
registraram crescimento no faturamento na 

ordem de 54,63%, uma média de 11,60% ao ano.

Nos últimos quatro anos, nossas cooperativas re-

gistraram crescimento no faturamento na ordem de 

54,63%, uma média de 11,60% ao ano, que justifica a 

força do movimento cooperativo gaúcho e do esforço 

de 2,9 milhões de associados. do ponto de vista so-

cial, importante ressaltar que aumentamos o número 

de empregos diretos gerados, uma questão de extre-

ma relevância, visto o número de desempregados em 

nosso país, e chegamos a um número de 63,8 mil em-

pregados em cooperativas gaúchas.

temos ainda uma pauta permanente de rei-

vindicações junto ao poder público, cientes 

que somos da potencialidade de nosso se-

tor. Este crescimento aqui diagnosticado 

é fruto da colaboração de dirigentes, as-

sociados, empregados e clientes das coo-

perativas, conscientes de uma proposta 

sólida de colaboração alicerçada na mútua 

colaboração e na busca de inovação, apoia-

das pelo Sistema Ocergs-Sescoop/rS.
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ÓrgÃos ColegiaDos Do sisTema oCergs-sesCooP/rs

DireToria Da oCergs
efetivos

Irno Pretto • Diretor Técnico Sindical
fernando dall’Agnese

margaret Garcia da cunha
iloir de pauli

Darci Hartmann • Diretor-secretário
Valdir Bernardo feller

roberto Brezolin

suplentes
Alcides mandelli Stumpf
Alexandre fróes michelin
imanjara A. marques de paula
Erineo José Hennemann
José Alberto pacheco ramos
cesar Valmor Aguiar

PresiDêNCia Do sisTema oCergs-sesCooP/rs
Vergilio frederico perius

CoNselho fisCal Da oCergs
efetivos

João Vicente Bassols
José paulo Kraemer Salerno

paulo Abreu Barcellos

suplentes
Ana lucia de mello
Ernesto Enio Budke Krug
renato pereira martins

CoNselho De ÉTiCa Da oCergs
efetivos

Adelar Stefller
diamantino marques dos Santos

Gelson Bridi
Samir El Ammar

Jorge Antônio martines

suplentes
Alexandre dall’Agnese
Kurt Grenzel
Antonio Johann
Agenor casaril
Julio cesar cordova maciel

CoNselho fisCal Do sesCooP/rs
efetivos

Ari rosso
leocesar Nicolini

Alexei Eduardo Gobbi

suplentes
Jairton Nunes Vieira
cleuberto demarchi
Valter Augusto Heinz

CoNselho TÉCNiCo siNDiCal Da oCergs
Irno Augusto Pretto • Diretor Técnico Sindical

Arno malheiros
Juliano pacheco machado

tiago machado

Norberto tomasini
Gerson José lauermann

CoNselho aDmiNisTraTiVo Do sesCooP/rs

suPeriNTeNDêNCia Do sesCooP/rs

efetivos
darci pedro Hartmann

José milton cunha mirenda
José Zordan

márcio port
Vergilio frederico perius

suplentes
marco Antonio machado
Engelberto José Henn
maria Zélia Höhn
Jânio Vital Stefanello
Geâne Nazaré ferreira

esta é uma publicação do 
sistema ocergs-sescoop/rs
rua félix da cunha, 12 – Bairro floresta
porto Alegre – rS – cEp 90570.000

fonte dos dados
Sistema Ocergs-Sescoop/rS

ano-base
2018 

Contato
fone geral: (51) 3323.0000
ocergs@ocergs.coop.br
sescooprs@sescooprs.coop.br
www.ocergs.coop.br

Coordenação e produção
Área técnica de monitoramento 
do Sistema Ocergs-Sescoop/rS

Colaboração
Assessoria de comunicação 
do Sistema Ocergs-Sescoop/rS

Projeto gráfico e editoração
Stampa comunicação corporativa
www.stampacom.com.br 
stampa@stampacom.com.br
(51) 3023.4866 – (51) 9.8184.8199

impressão
Gráfica: Garigraf
tiragem: 1.500 exemplares

suPeriNTeNDêNCia Da oCergs
Norberto tomasini 
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rePreseNTaÇÃo 
Do sisTema 

CooPeraTiVisTa

Aliança cooperativa
internacional – Aci

Aci
Américas

Organização das
cooperativas

Brasileiras – OcB

Ocergs – Sindicato 
e Organização das 

cooperativas do rS

ramos Organizados

frencoop federal

Serviço Nacional de
Aprendizagem

do cooperativismo

frencoop Estadual

frencoops municipais

Serviço Nacional de
Aprendizagem do

cooperativismo do rS

faculdade de tecnologia
do cooperativismo

cooperativas
centrais

cooperativas
Singulares

Associados 

confederações de 
cooperativas

federações de 
cooperativas

seDe Do sisTema oCergs-sesCooP/rs 
rua félix da cunha, 12 – Bairro floresta 
porto Alegre – rS – cEp 90570-000 
fone: (51) 3323.0000 

www.ocergs.coop.br 
ocergs@ocergs.coop.br 

www.sescooprs.coop.br 
sescooprs@sescooprs.coop.br 
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escoop In Company

escolha
cooperar
e crescer
com o campo.

créditos
que rendem
oportunidades
para o futuro.

conhecimento
e cuidados
unidos pelo
cooperativismo.

educação
cooperativa
para construir
o amanhã.

Envie sua solicitação

 CURSO DE FUNDAMENTOS EM COOPERATIVISMO (18H) 

 CURSO DE LIDERANÇA EM SOCIEDADES COOPERATIVAS (36H) 

 CURSO DE FORMAÇÃO DE CONSELHEIROS EM SOCIEDADES COOPERATIVAS  (60H) 

 PALESTRA SOBRE IDENTIDADE COOPERATIVISTA (2H) 

 CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM COOPERATIVISMO (24H) 

 CURSO DE GESTÃO DA INOVAÇÃO EM SOCIEDADE COOPERATIVAS (48H) 

 CURSO PREPARATÓRIO DE MISSÕES PARA ECOSSISTEMAS DE INOVAÇÃO (6H)

a escoop OFERECE CURSOS na modalidade  “in company”, em 
porto alegre e no interior do estado, mediante demanda e 
adaptado às necessidades da cooperativa.*

*  para inclusão no plano de atividades as 
cooperativas contribuintes interessadas devem 
enviar suas solicitações para O E-MAIL:  
relacionamento@escoop.edu.br

CONSULTE DISPONIBILIDADE 
E CONDIÇÕES NO SITE
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Economia cooperativa

global 

5 cooperativas brasileiras  estão na lista das 

156 
países

1,2 bilhão
de associados

27,2 milhões 
de empregos

2,9 milhões 
de cooperativas

faturamento das 300 maiores cooperativas do mundo:

 2,1 trilhões de us$

300 maiores do mundo 

representatividade
 Cooperativismo no mundo 

fonte: World co-operative monitor report 2018

fonte: World co-operative monitor report 2018

fonte: cooperatives and Employment – Second Global report 2017
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cooperativismo no

brasil 

6,8 mil 
cooperativas

14,2 milhões 
de associados

398 mil 
empregos

fonte: Sistema OcB - 2017
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cooperativismo no

rio graNDe Do sul 
fonte: Ocergs, data-base maio/2019

* Há 11 cooperativas de outros estados com filial no rio Grande do Sul

63,8 mil
empregados

2,9 milhões 
associados

78% das cooperativas estão concentradas nos 
ramos Agropecuário, crédito, transporte e Saúde

437
cooperativas

agroPeCuário

128

36,6 mil

350,2 mil

CoNsumo

8

19

8,2 mil

iNfraesTruTura

25

2,4 mil

489,8 mil

TraNsPorTe

70

282

9,2 mil

habiTaCioNal

13

74

31 mil

Trabalho

25

120

5,7 mil

CrÉDiTo

86

10,7 mil

2,0 milhões

miNeral

1

5

1,6 mil

Turismo e laZer

2

8

140

cOOpErAtiVAS

EmprEGAdOS

ASSOciAdOS

eDuCaCioNal

15

64

2,4 mil

ProDuÇÃo

4

3 mil

225

esPeCial

2

201

saÚDe

58

10,6 mil

23,7 mil
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97,2%
A grande maioria dos 
associados, 2,8 milhões, 
ou seja, 97,2% do total, 
concentram-se nos ramos 
Agropecuário, crédito e 
infraestrutura   
   

90,7%
dos empregados (57,9 mil) 
concentram-se nos ramos 
Agropecuário, Saúde e crédito

350,2
mil

Agropecuário

82,4 
mil

2,0 
milhões

crédito

36,6 
mil

Agropecuário

489,8 
mil

infraestrutura

Saúde

10,6 
mil

crédito

10,7 
mil

demais ramos

demais ramos

5,9 
mil

Em 2018, o salário médio dos 
empregados de cooperativas 

gaúchas foi 

12% 
superior ao salário médio dos 

empregados do setor privado, que 
correspondia a  r$ 1.939,05

fonte: rendimento médio real habitual das pessoas ocupadas - pNAdc - iBGE em dez/2018 e Sescoop/rS

salário mÉDio dE  cOOpErAtiVAS

r$2.178,53 
Salário médio dos empregados em 

cooperativas gaúchas

assoCiaDos

emPregaDos
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Em 2019 são 2,9 milhões de 
associados distribuídos

em 437 cooperativas no 
rio Grande do Sul

2,9 milhões 
de associados

PoPulaÇÃo gaÚCha
envolvida no cooperativismo

51,2%
é a participação da população 

gaúcha envolvida no 
cooperativismo*

*considerando que a família de cada associado 
se constitui, em média, de duas pessoas.

Participação da população gaúcha

associados

pOpulAÇÃO GAÚcHA eNVolViDa No CooPeraTiVismo

fonte: fEE-2015/Ocergs 2018

muNicÍpiOS QuE tÊm cOOpErAtiVA
aPreseNTam melhor eDuCaÇÃo e reNDa

0,712
0,800

0,499

0,711 0,715
0,669 0,658 0,698 municípios com presença de

cooperativas apresentam
um idese* superior àqueles

onde o cooperativismo é
menos desenvolvido nos

níveis de educação e renda

eDuCaÇÃo reNDa
média de todos municípios do rS média dos municípios sem cooperativas do rS média dos municípios com cooperativas do rS

*O idese avalia a situação socioeconômica dos municípios gaúchos quanto à educação, à renda e à saúde, considerando aspectos 
quantitativos e qualitativos do processo de desenvolvimento. Quanto mais próximo de um, mais desenvolvido será o município.

BAIXO 
DESENVOLVIMENTO

mÉDio 
DeseNVolVimeNTo

alTo 
DeseNVolVimeNTo

2014 2015 2016 2017 2018 2019

45,3% 45,5%

47,0%

49,7% 49,5%

51,2%

2,6 
milhões

2,8 
milhões

2,8
milhões

2,9 
milhões

2,5 
milhões

2,5 
milhões
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iNgressos 
crescimento de 12,13% nos ingressos

1,0 1,0

1,3
1,5

2013 2014

2015

2016

2013

2014

2015

2016

28,2
31,2

36,1

Crescimento 2017-2018

18,49%

41,2

Sobras de r$ 2,1 bilhões
sobras
A eficiência econômica das cooperativas se 
concretiza pelos resultados que apresentam. 
No último ano houve crescimento de 18,49% 
nas sobras apuradas.

O desempenho do cooperativismo 
gaúcho se reflete no crescente 
aumento dos ingressos, que no último 
ano chegaram a r$ 48,2 bilhões.

1,8

2017

2017

2018

2018

43,0

48,2

2,1

Crescimento 2017-2018     

12,13%
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Crescimento 2017-2018

Crescimento 2017-2018

7,34%

12,61%
2013

2014

2015

2016

r$ 74,3 bilhões de ativos

PaTrimôNio líquiDo

aTiVos
Os ativos compreendem o conjunto de 
recursos financeiros e econômicos que 
são administrados pelas cooperativas. 
Nos últimos 5 anos houve crescimento 
de 76,03% no total desses ativos.

8,5
9,5

10,7
12,1

2013

2014

2015

2016

42,2
47,3

54,5
60,9

Aumento patrimonial de 12,61%
O patrimônio líquido é formado pelas quotas-partes dos 
associados, resultados do exercício, fundos e reservas 
legais e estatutárias. A solidez do sistema cooperativista 
pode ser evidenciada pela evolução do patrimônio líquido, 
que alcançou r$ 15,8 bilhões de reais, refletindo as boas 
práticas de gestão nas cooperativas.

2017

201814,0

15,8

2017

201869,3

74,3
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reNDa geraDa ao esTaDo
impostos e contribuições

As cooperativas exercem importante 
papel econômico e social em suas 
comunidades e regiões com expressiva 
geração de tributos, que em 2018 
representou r$ 1,7 bilhão.

r$ 1,7 bilhão

municipais 
• ISS

estaduais 
• ICMS

federais
• PIS (folha)
• PIS/Cofins/IPI (faturamento) 
• IRPJ/CSLL (lucro)
• INSS Patronal 

impOStOS E cONtriBuiÇÕES

2017 2018

federais

733,8 
milhões

federais

782,4 
bilhão

Estaduais

880,9 
milhões

Estaduais

868,7 
milhões

municipais

38,6
milhões

municipais

59,7
milhões

fonte: Sistema Autogestão – Ocergs – Sescoop/rS



SescoopRSoficialGeracaoCoop
OcergsSescoopRS

GeracaoCoopGeracaoCoop
OcergsSescoopRS

EscoopRS

a RGCoop está de

SescoopRS.coop.br



GeracaoCoop
SescoopRSoficial

GeracaoCoop
OcergsSescoopRS

GeracaoCoopGeracaoCoop
OcergsSescoopRS

EscoopRS

O cooperativismo gaúcho 
está nas redes sociais
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O S o m o s c o o p é  u m m o v i m e n to q u e l e v a n t a a 

b a n d e i r a  d o c o o p e r a t i v i s m o n o B r a s i l . 

E s te m o v i m e n to b u s c a d e s p e r t a r  a  c o n s c i ê n c i a  d a s 

p e s s o a s p a r a a  i m p o r t â n c i a  d o c o o p e r a t i v i s m o e 

g e r a r  o r g u l h o n a q u e l e s q u e a b r a ç a m a c a u s a .

A c r e d i t a m o s q u e é  p o s s í v e l  t r a n s fo r m a r  o  m u n d o 

e m u m l u g a r  m a i s  j u s to,  f e l i z ,  e q u i l i b r a d o e  c o m 

m e l h o r e s o p o r t u n i d a d e s p a r a  to d o s . 
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36,6 mil
empregados

Número de 
cooperativas
e principais atividades

350,2 mil  
associados

128 
cooperativas

As cooperativas agropecuárias formam, hoje, 
o segmento economicamente mais forte do 
cooperativismo gaúcho. As 128 cooperativas 
congregam 350,2 mil produtores associados 
e empregam diretamente 36,6 mil trabalhado-
res. Operam em diversas áreas de negócios e 
prestam vários serviços aos produtores as-
sociados, como assistência técnica, social e 
educacional, fornecimento de insumos, rece-
bimento, armazenamento, industrialização e 
comercialização da produção.

As principais cadeias do agronegócio no rS 
que contam com a atuação das cooperativas 
são: grãos (soja, trigo, milho, arroz, entre ou-
tros cereais), laticínios (leite e seus derivados), 
proteína animal (suínos, aves e bovinos), horti-
frutigranjeiros (maçã, cítricos, morango, hor-
taliças), vitivinicultura (uva e seus derivados) e 
lanifício (lãs e seus derivados).

como atividade complementar ao quadro social, 
possuem operações de varejo, como supermer-
cados, postos de combustíveis, lojas de materiais 
de construção e lojas agropecuárias (máquinas, 
equipamentos, insumos agrícolas e pecuários).

Ramo

agroPeCuário

62 Grãos
46 leite
41 insumos
23 Varejo
32 Hortifruticultura
12 proteína Animal
11 Vitivinicultura
01 lã
10 representação

62 cOOpErAtiVAS
fonte: Sescoop/rS 

62 cooperativas possuem planta agroindustrial, 
onde processam a matéria-prima e agregam 
valor em mais de 131 produtos diferentes.

*Algumas cooperativas realizam mais de uma atividade.
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indicadores
de desempenho

2017 2017

2017

2016

2016

2017

2016

2016

2018 2018

2018 2018

4,6 bilhões

16,6 bilhões 375,7 milhões

26,6 bilhões
25,4 bilhões

377,6 milhões

4,1 bilhões

15,7 bilhões

5 BilHÕES8,3%

6,9%

19,1%

45,6%17,8 BilHÕES 546,9 milHÕES

31,7 BilHÕES

aTiVos sobras

PaTrimôNio líquiDo iNgressos 

8 cooperativas representam 

12% do beneficiamento de arroz do 
rio Grande do Sul.
fonte: irGA - 2018

suPermerCaDos
fonte: ranking Abras - 2019

21 cooperativas registraram um fatura-
mento bruto de r$1,5 bilhão em 2018, o que 

representa 8,66% do faturamento bruto 
total de todas as empresas do setor no rS. 

As cooperativas possuem 137 lojas com 
mais de  4.800 funcionários.

As cooperativas vitivinícolas repre-
sentam 20% do total de uvas do setor 
e mais de 34% da comercialização de 
produtos envasados. 

fonte: fecovinho-2018

50% Da soJa gaÚCha
Segundo levantamento da fecoAgro/rS, as 
cooperativas agropecuárias do rS mantêm 
sua participação de 50% da produção total 
da safra de soja do rio Grande do Sul.

iNTerCooPeraÇÃo
20 cooperativas na central de 

compras movimentaram cerca de 
102 milhões em 2018.

PorTe dAS cOOpErAtiVAS 
(faturamento)
fonte: Ocergs, 2018

19%acima de 
500 milhões

10 a 100 
milhões 28%

100 a 500
 milhões 18%até 10 

milhões 35%
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10,7 mil
empregados

informações das 
cooperativas
e classificação

Critério de associação
das cooperativas singulares

agrupamento das
cooperativas
por sistema

2 milhões  
associados

86
cooperativas

O Sistema de crédito cooperativo é um dos ra-
mos mais dinâmicos do cooperativismo e ofe-
rece um número cada vez maior de produtos e 
serviços financeiros: empréstimos, poupança, 
previdência, cartão de crédito, seguros, entre 
outros. São instituições financeiras sem fins 
lucrativos, constituídas para prestar serviços 
a seus associados.

As cooperativas possuem unidades de aten-
dimento em praticamente todos os municí-
pios gaúchos. Empregam diretamente 10,7 
mil pessoas nas atividades administrativas ou 
rotineiras — realização de empréstimos e pa-
gamento de contas, por exemplo.

No cooperativismo de crédito todos os corren-
tistas são donos do negócio e, em vez de acu-
mular capital para um pequeno grupo de pes-
soas, as cooperativas trabalham para todo o 
grupo de associados. desta forma, estimulam o 
empreendedorismo e contribuem para que o as-
sociado invista e poupe de forma consciente. Os 
ganhos financeiros desdobram-se em ganhos 
sociais; como donos dos empreendimentos, 
além de terem acesso a todos os produtos e ser-
viços, os associados participam dos resultados 
na proporção de suas operações.

Ramo

CrÉDiTo

81  Singular
03 central
02 confederação

36  livre Admissão
23 Empregados ou Servidores
19 Atividade profissional
01 produtor rural
02 Empresários

41  Sicredi
14 unicred
05 Sicoob
06 cecrers
01 cresol
19 Sem filiação com centrais
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CaPTaÇÃo dE rEcurSOS
fonte: Bacen, 2018  (valores em bilhões de reais)

2016

2,3

15,2

2017

2,9

16,8dEpóSitO à ViStA
dEpóSitO A prAZO

2018

3,7

18,8
24% De CresCimeNTo 
NOS dEpóSitOS A prAZO

O aumento dos depósitos a prazo no 
período de 2016 a 2018 demonstra 
a confiança dos associados no 
sistema cooperativista, ampliando 
a credibilidade do Sistema Nacional 
de crédito cooperativo.

fuNdO garaNTiDor
O fundo Garantidor do cooperativismo de 
crédito (fGcoop) garante o valor de depó-
sitos até r$ 250 mil, protegendo o quadro 
social e os associados.

fuNdO soCial
As cooperativas do Sistema Sicredi possuem fundo 
Social, proveniente de parcela do resultado, com o 
objetivo de fortalecer ações desenvolvidas por enti-
dades que sejam associadas da cooperativa e que 
atuem em benefício da comunidade em que estão 
inseridas. O fundo visa o apoio a projetos com foco na 
educação, cultura e esporte, demonstrando o compro-
misso com a comunidade e contribuindo para o desen-
volvimento regional sustentável.

indicadores
de desempenho

2017

2016 2016

2016 2016

2017

2017 2017

2018 2018

2018 2018

6,7 bilhões
5,7 bilhões 8 bilhões

40,6 bilhões 0,9 bilhões
47,5 bilhões 1,2 bilhões

8 bilhões

7,7 BilHÕES14,3%

7,0% 9,5%50,8 BilHÕES 1,3 BilHÕES

7,6 BilHÕES

aTiVos sobras

PaTrimôNio líquiDo iNgressos 

5,8%

2016 2016 2016 2016 20162017 2017 2017 2017 20172018 2018 2018 2018 2018

NÍVEl AA até A NÍVEl c

clASSificAÇÃO dO NíVel De risCo
fonte: Bacen, 2018  (valores em bilhões de reais)

NÍVEl B NÍVEl d

5,5 5,4 6,4

4,8
6,1

7,3

2,2 2,8
4,1

1,1 1,2 1,4

NÍVEl E até H

1,3 1,2 1,2

conforme o Banco central, os menores níveis de risco de crédito 
classificam-se em AA, A, B e c. As cooperativas de crédito 
gaúchas possuem 17,8 bilhões em sua carteira de crédito, sendo 
que 87,24% deste valor está alocado nestes níveis.
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10,6 mil 
empregados

Número de 
cooperativas
e principais atividades

23,7 mil  
associados

58
cooperativas

As cooperativas do ramo saúde dedicam-se à 
preservação e promoção da saúde humana. É um 
ramo genuinamente brasileiro, que está presen-
te em todo território nacional e presta serviços 
de saúde à grande parte da população gaúcha. 

As cooperativas que atuam como operadoras de 
planos de Assistência à Saúde, classificadas nas 
modalidades cooperativas médicas e coopera-
tivas Odontológicas, são regulamentadas pela 
Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), 
que estimula as garantias dos beneficiários e re-
gulamenta a operação dos planos de saúde.

Nesse ramo há também cooperativas que con-
gregam profissionais especializados na promo-
ção da saúde, como médicos, dentistas, psicó-
logos e profissionais de outras atividades afins, 
com o intuito de garantir melhor remuneração e 
condições de trabalho. 

Ramo

saÚDe

33 Operadoras de planos de Saúde
21 prestadoras de Serviços de Saúde
02 centrais
02 federações

Subdivisão das 58 cooperativas do ramo saúde

federação
cooperativas Singulares
Associados
Beneficiários
unidades 24 horas
Ambulatórios
unidade de atendimento móvel

01
09

1,3 mil
208,8 mil

02
08
01

Abrangência do sistema uniodonto
relatório 2018 - uniodonto federação/rS

instituições do 
sistema unimed

fonte: relatório de Gestão e Sustentabilidade unimed 
federação/rS 2018  e Sistema Ocergs-Sescoop/rS

Abrangência do 
sistema unimed

municípios cobertos rS (100%território)
clientes
médicos associados
Hospitais-dia próprios
Hospitais próprios
Hospitais, clínicas e laboratórios credenciados
clínicas e serviços de diagnóstico próprios
SOS próprios
prontos atendimentos próprios

497
1,8 milhão

15,1 mil 
03
08

2,4 mil
75
13
19

federação
centrais
cooperativas Singulares
unicoopmed
uniair Serviços Aéreos
instituto unimed

01
02
26
01
01
01

Atividades das cooperativas 
não filiadas a centrais ou federações

Anestesiologia
fisioterapia
médica
Odontologia
psicologia
usuários de Serviços de Saúde
profissionais da Saúde

02
01
05
06
01
02
01

fonte: Sistema Ocergs-Sescoop/rS
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indicadores
de desempenho

2017 2017

2017 2017

2018 2018

2018 2018

1,3 bilhão

3,2 bilhões 658,2 milhões

6,4 bilhões

1,6 BilHÃO24%

14,1%

5,7%

4,8%3,6 BilHÕES 689,9 milHÕES

6,8 BilHÕES

aTiVos imobiliZaDo

PaTrimôNio líquiDo iNgressos 

beNefiCiários dE cOOpErAtiVAS dO riO GrANdE dO Sul
fonte: ANS, março/2019

BENEficiÁriOS dE cOOpErAtiVAS pOr TiPo De CoNTraTaÇÃo 
fonte: ANS, março/2019

Segundo a ANS, dos quase 3,4 
milhões de beneficiários de 

planos de saúde do rio Grande do 
Sul, mais de  1,8 milhão são de 

cooperativas gaúchas.

1,5 milhão
beneficiários de

outras operadoras

33 
cooperativas

45 
Outras operadoras

1,8 milhão
beneficiários de

cooperativas

50,1%49,9%

1,8 milhão
beneficiários

de cooperativas gaúchas.

3,3 milhões
beneficiários

de planos de saúde 

78 operadoras 
de Plano de saúde

53,14%
971 mil

feminino

Beneficiários de cooperativas 
no rio Grande do Sul

46,86%
856 mil 

masculino

Assistência Odontológica

Assistência médica

253 mil

1.5 milhão

total

1 mil 1 mil

Outros

300 mil
34 mil

coletivo por 
adesão

1.0 milhão

199 mil

coletivo 
empresarial

272 mil

19 mil

individual ou 
familiar

QuANtidAdE dE oPeraDoras De PlaNos De saÚDe dO 
riO GrANdE dO Sul

fonte: ANS, março/2019

45,60%54,40%

2016

2016

2016

2016

1 bilhão

2,7 bilhões

5,9 bilhões

514,3 milhões
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2,4 mil 
empregados

Número de 
cooperativas
e principais atividades

489,8 mil   
associados

25 
cooperativas

A característica principal desse ramo é a pres-
tação de serviços de infraestrutura básica di-
reta e, prioritariamente, ao seu quadro social. 
Abrange as cooperativas de geração e distri-
buição de energia elétrica. tem como objetivo 
principal fornecer para seus associados, por 
meio de redes próprias, serviços de energia 
elétrica, seja distribuindo a energia de conces-
sionárias ou gerando a sua própria energia.

As cooperativas de eletrificação rural exercem 
papel essencial no fornecimento de energia elé-
trica e, consequentemente, no desenvolvimen-
to socioeconômico de áreas rurais do Estado.

como permissionárias de serviço público, as 
cooperativas de eletrificação rural atendem 
indistintamente consumidores rurais, residen-
ciais, comerciais e outros; além disso, estão 
sujeitas à fiscalização da ANEEl, devendo cum-
prir, portanto, a legislação do setor elétrico.

das 15 cooperativas que prestam serviços de dis-
tribuição de energia elétrica, 13 são enquadradas 
como permissionárias e 2 são autorizadas.

Ramo

iNfraesTruTura

07 Geração de energia
13  Distribuição de energia
02 Distribuição e Geração de energia
01  Irrigação
01  Federação
01  Confederação

ÍNdicE dE saTisfaÇÃo dO 
cONSumidOr (iASc-ANEEl)
fonte: relatório pesquisa iASc 2018- ANEEl

A pesquisa do iASc é realizada anualmente desde 
2000 pela ANEEl e apura junto aos consumidores 
residenciais o índice composto por cinco itens de 
avaliação: qualidade percebida, valor, satisfação, 
confiança e fidelidade.

• 66,10 média nacional das concessionárias
• 73,37 média nacional das permissionárias
• 80,25 média das cooperativas permissionárias do rS

O Prêmio iASc 2018 – pErmiSSiONÁriAS
foi conquistado pela permissionária cEriluZ, que 
com o índice de 85,93 se tornou referência nacional 
(benchmarking) das permissionárias.
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indicadores
de desempenho

2017

2016

2016

2016

2017

2017

2018

2018

2018

1,1 bilhão

1 bilhão

1,5 bilhão

1 bilhão

1,6 bilhão

0,9 bilhão

1,2 BilHÃO8,1%

8,4%

23,9%

1,7 BilHÃO

1,2 BilHÃO

aTiVos

PaTrimôNio líquiDo 

iNgressos 

foNTes alTerNaTiVas dE ENErGiA
fonte: fecoergs iNTerCooPeraÇÃo

fonte: fecoergs
usina de energia solar com mais de 1000  

painéis e 7 inversores.

usina Termelétrica são sepé com potência instalada 
de 8 mW e capacidade de gerar 56 milhões de kW/h/ano 
a partir da queima da casca de arroz. A casca de arroz é 
fornecida por empresas de oito municípios da região de 
São Sepé/rS. A instalação da usina ajuda no destino da 

casca de arroz que hoje gera um passivo ambiental.

As cooperativas do sistema fecoergs adotam 
plano de contingenciamento de redes com proce-
dimentos logísticos e operacionais para execução 

conjunta em situações atípicas e intempéries. 
Esse plano de contingenciamento permite a 

redução de custos e o reestabelecimento dos 
serviços de forma mais rápida. 

clASSES dOS CoNsumiDores
fonte: fecoergs – dezembro/2018

55,93%
rural

4,60% 
comercial

2,19% 
público

 0,47% 
industrial

36,81%
residencial

O segmento de geração possui 32 
PChs com uma potência instalada 

de 137,59 mW.

A extensão da rede elétrica é de 
63.247 km e conta com 68.451 

transformadores.

369 municípios do rS e 4.420 
propriedades rurais são atendidos 

pelas cooperativas de infraestrutura

fonte: fecoergs– dezembro/2018

ENErGiA DisTribuíDa (GWh)
fonte: fecoergs – dezembro/2018

CoNsumiDores NO rS
fonte: fecoergs – dezembro/2018

Cooperativas do rs

2018 2018

2017 2017

2016 2016

1.626 292.872

1.503 282.925
1.559 288.554
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282
empregados

Número de 
cooperativas
e principais atividades

9,2 mil  
associados

70 
cooperativas

As cooperativas do ramo transporte nasceram 
como uma alternativa de valorização profissional 
com melhor remuneração dos pequenos trans-
portadores, que são os donos de seus veículos de 
transporte e encontram, neste modelo societário, 
condições de exercerem sua profissão de forma 
digna e economicamente viável. 

As cooperativas que atuam no setor de transpor-
te dividem-se em transporte coletivo de passa-
geiros (táxi, vans e micro-ônibus) e transporte de 
cargas (caminhões, camionetes e utilitários). As 
cooperativas de transporte de cargas têm carac-
terísticas diferenciadas, com demandas espe-
cíficas de ordem setorial, técnico-operacional e 
constitutiva. O exercício da atividade de trans-
porte rodoviário de cargas é regulamentado pela 
ANtt, através da inscrição e manutenção no re-
gistro Nacional de transportadores rodoviários 
de cargas (rNtrc), em que as cooperativas pos-
suem categoria específica, a de cooperativas de 
transporte rodoviário de cargas (ctc).

Ramo

TraNsPorTe

01 Serviço de entrega expressa

03 Serviços de transporte de passageiros

01 Central de compras e negócios

65 Serviços de transporte rodoviário de cargas

As cooperativas de cargas operam em diversos 
estados do Brasil. Em sua maioria, as coopera-

tivas oferecem serviços de transporte de cargas 
completas, através de filiais e pontos de apoio estra-
tegicamente localizados, os quais oferecem suporte 

administrativo e operacional. 

Os principais produtos transportados pelas coopera-
tivas de carga são: grãos, leite in natura, fertili-

zantes, cimento, couro, autopeças, combustíveis, 
frigorificados e produtos líquidos (químicos).
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indicadores
de desempenho

2017

2016

2016

2017

2016

2016

2017 2017

2018 2018

2018 2018

49,2 milhões

36,4 milhões

74,4 milhões

94,7 milhões 22,5 milhões

562,1 milhões

453,7 milhões

15 milhões

47,8 milHÕES

9,1%94 milHÕES 24,5 milHÕES

544,4 milHÕES

aTiVos imobiliZaDo

PaTrimôNio líquiDo iNgressos 

30 cooperativas operam no trans-
porte internacional de cargas nos 
países do mercosul e chile. Os prin-
cipais produtos transportados são: 
grãos, autopeças, produtos alimen-
tícios e materiais para a indústria.

iNTerNaCioNal
A central realiza a gestão centra-
lizada de compras de insumos 
(pneus e combustíveis), serviços 
de seguros, acesso a tecnologias, 
capacitações, suporte técnico e 
representação institucional.

iNTerCooPeraÇÃo

froTa (QuANtidAdE dE VEÍculOS)
fonte: Sitcarga-ANtt, maio 2019

tOtAl dA frOtA E CresCimeNTo
fonte: Sitcarga-ANtt, maio 2019

798
caminhão simples 

(8t a 29t)

3.401 
Semi-

reboque

 53 
Veículos 

utilitários leves

 3.493 
caminhão 

trator

7.745  
total da frota 
de veículos

13%  
crescimento 

2017-2018

9 cooperativas fornecem 
combustíveis, insumos e 
serviços de manutenção.

CombusTíVeis

2,9% 3,1%

0,8%
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indicadores
de desempenho

2017

2017

2016

2016

2016

2017

2018

2018

2018

55,1 milhões

108,9 milhões

17,9 milhões
13,5 milhões

37,4 milhões

114 milhões

63,6 milhões15,4%

15,9%

0,6%
108,3 milhões

20,7 milhões

PaTrimôNio líquiDo

aTiVos

iNgressos

120
empregados

Número de 
cooperativas
e principais atividades

5,7 mil  
associados

25 
cooperativas

considera-se cooperativa de trabalho a so-
ciedade constituída por trabalhadores para o 
exercício de suas atividades laborativas ou pro-
fissionais com proveito comum, autonomia e 
autogestão, para obterem melhor qualificação, 
renda, situação socioeconômica e condições 
gerais de trabalho.

As cooperativas de trabalho surgem da vontade 
de profissionais autônomos, que se propõem a 
realizar suas atividades através da contratação 
para execução de obras, tarefas, trabalhos/ser-
viços públicos ou particulares.

As cooperativas de trabalho estão regulamen-
tadas pela lei nº 12.690/12, que trouxe direitos 
sociais para seus associados, visando melhores 
condições de trabalho.

Ramo

Trabalho

01  Federação
02 Motorista (sem veículo)
03 Reciclagem e limpeza urbana
04 Portaria, segurança, zeladoria, limpeza e jardinagem
04 Assistência técnica agrícola
05 Serviços especializados
06 Serviços técnicos
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64
empregados

Número de 
cooperativas
e principais atividades

2,4 mil  
associados

15
cooperativas

As cooperativas educacionais foram idealizadas 
em razão do descontentamento com o ensino pú-
blico e particular, no que se refere aos parâmetros 
de qualidade do ensino, projetos técnico-peda-
gógicos, pelos aumentos desproporcionais nas 
mensalidades, pelo número restrito de vagas em 
algumas localidades e pela busca de melhores  
remunerações para os professores.

O ramo educacional é multifacetado. Não há ape-
nas um tipo de cooperativa, sendo a atuação seg-
mentada pelo tipo de cooperado. Assim, uma coo-
perativa pode ser de profissionais de educação, de 
professores, de alunos, de pais de alunos, de pais 
e professores, de empreendedores educacionais e 
de atividades afins.

Ramo

eDuCaCioNal

10 Ensino infantil

12 Ensino fundamental

08 Ensino médio

02 Educação profissional

03 Aprendizagem profissional

03 consultoria

06 Outras atividades educacionais

7 mil alunos atendidos 
por cooperativas educacionais no ensino infantil,

 fundamental e médio. As cooperativas educacionais 
também oferecem palestras, cursos in company, 

consultorias e aprendizagem profissional.

3,6 mil associados organizados em 
106 cooperativas escolares desenvolvem 

atividades socioeconômicas e culturais.

indicadores
de desempenho

2017

2017

2017

2016

2016

2016

2018

2018

2018

25,4 milhões

1,2 milhão

10,4 milhões

1,4 milhão

23,1 milhões

9,5 milhões

29,1 milHÕES14,4%

16,5%

2,3%

1,4 milHÃO

10,2 milHÕES

aTiVos

iNgressos

sobras
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indicadores
de desempenho

2017

2017

2017

2017

2016

2016

2016

2016

2018

2018

2018

2018

219,4 milhões

315,6 milhões

70,5 milhões

202 milhões

120 milhões

284,8 milhões

69 milhões

129,3 milhões

257,6 milhões

340,8 milhões

75,3 milhões

155,6 milhões

PaTrimôNio líquiDo

aTiVos

iNgressos

imobiliZaDo

3 mil
empregados

Principais
atividades

225 
associados

04
cooperativas

Nas cooperativas de produção, os asso-
ciados contribuem com serviços labo-
rais ou profissionais para a produção em 
comum de bens e produtos. É a própria 
cooperativa que detém os meios de pro-
dução. Essas cooperativas geralmente 
são formadas quando uma empresa entra 
em liquidação. Os empregados se unem 
e criam a cooperativa para manter seus 
postos de trabalho. É uma forma interes-
sante para aqueles que querem deixar de 
ser assalariados ou para os que não con-
seguem encontrar espaço no mercado de 
trabalho, buscando as vantagens de atuar 
no negócio cooperativo com a melhoria da 
qualidade do trabalho e da remuneração.

Ramo

ProDuÇÃo

01 Fabricação de produtos e serviços metalúrgicos

01 Elaboração de produtos de artesanato e decoração

01 Fabricação de tecidos de lã e mistos para vestuário

01 Fabricação de calçados

20,4%

17,4%

19,7%

9,1%
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62,9%

22,1%

Principais
atividades

19
empregados

8,2 mil  
associados

08
cooperativas

No ramo consumo, temos cooperativas dedicadas 
à compra em comum de artigos de consumo para 
seus cooperados. dessa forma, é possível propor-
cionar aos seus associados acesso a produtos de 
qualidade e melhores condições de compra, como 
preços e prazos de pagamento, gerando economia 
refletida nos preços pagos pelos associados.

Nesse ramo, observa-se a existência de coope-
rativas mistas e de setores diversificados, que 
congregam 8,2 mil associados, organizados em 
8 cooperativas, que geram 19 empregos diretos.
Quanto ao modo de atuação, se classificam em 
dois tipos: fechadas ou abertas. As conhecidas 
como fechadas representam os associados liga-
dos a uma empresa, sindicato ou profissão espe-
cíficos. Já as abertas, ou populares, são as que 
permitem a associação de quaisquer pessoas in-
teressadas, na condição de consumidores.

Ramo

CoNsumo 

indicadores
de desempenho

2017

2017

2016

2016

2016

2017

2018

2018

2018

12 milhões

30 milhões

8,2 milhões
10 milhões

11,9 milhões

29,5 milhões

12,7 milHÕES

11,1 milHÕES

6,4 milHÕES

PaTrimôNio líquiDo

aTiVos

iNgressos

01      fornecimento de combustíveis e  
insumos automotivos

02 fornecimento de produtos farmacêuticos

02  fornecimento de produtos e  
serviços de supermercados

03  treinamento e ensino

5,7%
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indicadores
de desempenho

2017

2017

2017

2016

2016

2016

2018

2018

2018

23 milhões

3,5 milhões

36,4 milhões

16,5 milhões

4,0 milhões

17,9 milhões

11,2 milhões

69,9%

51,3%

58,9%

1,2 milhão

7,3 milhões

PaTrimôNio líquiDo

aTiVos

iNgressos

74
empregados

Principais
atividades

31 mil  
associados

13 
cooperativas

As cooperativas habitacionais são uma alter-
nativa econômica para pessoas interessadas 
em conseguir habitação própria, em condições 
compatíveis com sua renda e preço inferior ao 
praticado pelo mercado.

Objetivam a aquisição de terrenos e a constru-
ção e manutenção de unidades habitacionais 
(urbanas e rurais) a preço de custo, com base 
no autofinanciamento, que é constituído com 
a formação gradativa de poupança conjunta ou 
com a utilização de recursos obtidos através de 
créditos oficiais.

As cooperativas habitacionais têm a possibili-
dade de conseguir preços de materiais e de mão 
de obra mais vantajosos, além de obter con-
dições de pagamento e prazos melhores. por 
esse motivo, oferecem unidades com tamanhos 
e acabamentos melhores do que aqueles ofer-
tados pelo mercado imobiliário.

Ramo

habiTaCioNal

• Aquisição de terrenos

•      Elaboração e encaminhamento  
de projetos técnicos

• Execução das obras de infraestrutura urbana

•  Acompanhamento das obras de 
construção das moradias

•  individualização dos imóveis  
e emancipação do projeto

•  reforma de habitações e das  
instalações elétricas e hidráulicas
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Principais
atividades
• Organização de pacotes de turismo

• preparação de roteiros e excursões

• logística de hotéis e serviços

• Serviços de hospedagem

08
empregados

140  
associados

02
cooperativas

cooperativas que têm por finalidade prestar ser-
viços e/ou atender direta e prioritariamente o seu 
quadro social com serviços turísticos, de lazer, 
entretenimento, esportes, artísticos, gastrono-
mia e de hotelaria de forma mais barata, prazero-
sa e educativa. As cooperativas organizam rotei-
ros e excursões para seus associados e turistas, 
contatam hotéis e serviços, verificam preços e 
condições de pagamento, disponibilizam guias, 
serviços de hospedagem, gastronomia e lazer. 
Elas também proporcionam a exploração do po-
tencial turístico das comunidades e contribuem 
para a geração de oportunidades de trabalho 
e para a preservação do meio ambiente nas re-
giões em que atuam.

Ramo

Turismo e laZer 
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A forma de atuação das cooperativas do setor mi-
neral pode ser classificada por segmentos. Esta 
classificação está definida no estatuto social da 
cooperativa, o qual tem como objetivo direcionar 
as suas ações para o desenvolvimento da atividade.
 
Os segmentos identificados e mais comuns nas 
cooperativas são: extração, beneficiamento e or-
ganização da produção.

A atuação da cooperativa é voltada para a ges-
tão do negócio dos associados, representan-
do-os junto aos órgãos públicos e privados. tem 
como objetivo a organização da atividade e le-
galização da área, buscando atender ao foco 
principal dos associados, que é a extração da  
matéria-prima.

A cooperativa, para iniciar as atividades, além de 
possuir o documento de regime de extração devi-
damente autorizado pelo departamento Nacional 
de produção mineral (dNpm), precisa ter as licen-
ças Ambiental e de Operação.

Ramo

miNeral

liberação dos licenciamentos obrigatórios junto  
aos órgãos responsáveis.

extração de geodos como ametista, calcita,  
gipsita, zeólita, quartzo e calcedônia (ágata).

exportação da produção para china, Estados 
unidos, Índia, tailândia e Alemanha.

aproveitamento dos rejeitos, sobretudo o 
basalto, para pavimentação de vias e fabricação 

de artefatos para a construção civil.

5
empregados

1,6 mil  
associados

01 
cooperativa



Expressão do 
Cooperativismo 

Gaúcho 2019
43 

201 
associados

02
cooperativas

As cooperativas sociais – constituídas com a fina-
lidade de inserir as pessoas em desvantagem no 
mercado econômico por meio do trabalho – funda-
mentam-se no interesse geral da comunidade em 
promover a integração social dos cidadãos.

A criação e o funcionamento das cooperativas sociais 
tiveram seu reconhecimento pela lei nº 9.867/99, 
que contempla as seguintes categorias de pessoas 
em desvantagem econômica: “os deficientes físi-
cos e sensoriais; os deficientes psíquicos e men-
tais; as pessoas dependentes de acompanhamento 
psiquiátrico permanente e os egressos de hospitais 
psiquiátricos; os dependentes químicos; os egres-
sos de prisões; os condenados a penas alternativas 
à detenção; e os adolescentes em idade adequada ao 
trabalho e situação familiar difícil do ponto de vista 
econômico, social ou afetivo”.

Essa categoria de sócios requer tutela, motivo pelo 
qual a cooperativa é administrada por outro grupo 
de associados da comunidade, denominados vo-
luntários, que prestam serviços gratuitamente na 
gestão da cooperativa. 

A criação e o desenvolvimento dessas cooperativas 
dependem muito do apoio de pessoas, entidades e 
instituições da sociedade, dispostas a colaborar 
com esse objetivo.

dependendo da condição particular, os associados, 
acompanhados por profissionais voluntários, exe-
cutam atividades socioeconômicas e terapêuticas.

Ramo

esPeCial

educação de jovens e adultos (EJA).

Atividades em oficinas de padaria, cartonagem 
e horta, cujos produtos podem ser adquiridos na 

própria cooperativa.

prestação de serviços de contagem de 
unidades, etiquetagem e embalagem de 

produtos para empresas.
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reg. sigla raZÃo soCial CiDaDe TelefoNe
ramo agroPeCuário

01145 AÉciA cooperativa Aécia de Agricultores Ecologistas ltda. Antônio prado (54) 3293-3112
00848 AGrÍcOlA pAStOril cooperativa Agrícola pastoril ltda. uruguaiana (55) 3413-2399
00758 AGricOOp cooperativa central Agrofamiliar Erechim (54) 2107-7000
01755 AGrOcOOpEr cooperativa de Agronegócios do rio Grande do Sul ltda. São Borja (55) 3430-4272
00032 AGrOpAN cooperativa Agrícola tupanciretã ltda. tupanciretã (55) 3272-1974
00911 AGrOSAm cooperativa Agropecuária São miguel ltda. restinga Sêca (55) 3270-1070
00077 AlfrEdOcHAVENSE cooperativa Agrícola Alfredochavense ltda. Veranópolis (54) 3441-1308
01916 ArlA Arla cooperativa ltda. lajeado (51) 3714-8008
00096 AurOrA cooperativa Vinícola Aurora ltda. Bento Gonçalves (54) 3455-2000
01684 AurOrA AlimENtOS * cooperativa central Aurora Alimentos Sarandi (54) 3361-5500
01685 AVApiS cooperativa Vacariense de Apicultores Avapis Vacaria (54) 99607-4006
01882 c.VAlE * cooperativa Agroindustrial cruz Alta (44) 3649-8181
01900 cAAf cooperativa de Agricultores e Agroindústrias familiares de caxias do Sul ltda. caxias do Sul (54) 3028-4065
00480 cAAl cooperativa Agroindustrial Alegrete ltda. Alegrete (55) 3421-9200
01348 cAcdl cooperativa Agropecuária costa doce ltda. tapes (51) 99185-4840
00195 cAESul cooperativa Arrozeira Extremo Sul ltda. pelotas (53) 3284-2339
00148 cAirÚ cooperativa Agrícola cairú ltda. Garibaldi (54) 3464-2000
00258 cAmAl cooperativa Agrícola mista Aceguá ltda. Bagé (53) 3242-7355
00199 cAmNpAl cooperativa Agrícola mista Nova palma ltda. Nova palma (55) 3266-1314
01550 cAmSul cooperativa Agrícola mista Sul riograndense ltda. Santa maria (55) 3026-6500
00391 cAplA cooperativa Agropecuária planalto ltda. Gramado (54) 3286-1007
00419 cASJl cooperativa Agrária São José ltda. Jaguari (55) 3255-1448
00370 cAul cooperativa Agrícola uruguaiana ltda. uruguaiana (55) 3414-0614
00471 ccGl cooperativa central Gaúcha ltda. cruz Alta (51) 3337-7256
01458 ccN central de cooperativas Agropecuárias do Nordeste do rio Grande do Sul ltda. lagoa Vermelha (54) 3358-2027
01835 cENEcOOp-SErrA central das cooperativas da Serra Gaúcha farroupilha (54) 3261-6514
01798 cErtAJA dESENVOlVimENtO cooperativa de Geração de Energia e desenvolvimento taquari Jacuí taquari (51) 3653-6600
00305 cOAGrIJAl cooperativa Agrícola Jaguari ltda. Jaguari (55) 3255-1100
00655 cOAGril cooperativa dos Agricultores de chapada ltda. chapada (54) 3333-9000
00065 cOAGriSOl coagrisol cooperativa Agroindustrial Soledade (54) 3381-4614
00396 cOArrOZ cooperativa Agroindustrial rosariense rosário do Sul (55) 3231-2480
00949 cOASA cooperativa Agrícola Água Santa ltda. Água Santa (54) 3348-1153
01344 cOAViSul cooperativa Agropecuária mista Vicentense ltda. São Vicente do Sul (55) 3257-1287
00707 cOcEArGS cooperativa central dos Assentamentos do rio Grande do Sul ltda. porto Alegre (51) 3221-9022
00124 cOmlAm cooperativa de lãs mauá ltda. Jaguarão (53) 3261-1813
00234 cOmtul cooperativa mista tucunduva ltda. tucunduva (55) 3542-0200
01846 cOOAfAN cooperativa dos Agricultores familiares de São José do Norte ltda. São José do Norte (53) 99961-8607
00659 cOOfiumE cooperativa Agrícola Nova fiume ltda. ibiaçá (54) 3374-1275
00277 cOOlAN cooperativa languiru ltda. teutônia (51) 3762-5600
01475 cOOlAti cooperativa de laticínios ibiaçaense ltda. ibiaçá (54) 3374-1391
01522 cOOlHEitA cooperativa colheita ltda. São José do Ouro (54) 3352-1664
01725 cOOmAfitt cooperativa mista de Agricultores familiares de itati, terra de Areia e três forquilhas itati (51) 3628-5312
00202 cOOmAt cooperativa mista dos Agricultores de toropi ltda. toropi (55) 3276-7030
01342 cOOpAlVES cooperativa dos fruticultores de protásio Alves ltda. protásio Alves (54) 3276-1166
00614 cOOpAm cooperativa Agrícola mostardense ltda. mostardas (51) 3673-1410
01855 cOOpAp cooperativa Agropecuária de Arroio do padre Arroio do padre (53) 98116-9007
00938 cOOpAr cooperativa mista dos pequenos Agricultores da região Sul ltda. São lourenço do Sul (53) 3611-8028
01247 cOOpArcENtrO cooperativa de Agricultores parceiros da região centro Oeste do Estado ltda. Santa maria (55) 3211-1122
01781 cOOpASul cooperativa Agrícola do Sul cacique doble (54) 99977-8799
00182 cOOpAtriGO cooperativa tritícola regional Sãoluizense ltda. São luiz Gonzaga (55) 3352-4400
01893 cOOpEAGri cooperativa de pequenos Agropecuaristas de ibirubá ltda. ibirubá (54) 3324-6573
01828 cOOpEAGril cooperativa de pequenos Agricultores de leite São paulo das missões (55) 99617-5358
01322 cOOpEG cooperativa de produtores Ecologistas de Garibaldi ltda. Garibaldi (54) 3462-2614
01847 cOOpEmA cooperativa rural macieira ltda. Nova ramada (55) 99979-0823
01864 cOOpEr A1 * cooperativa A1 rodeio Bonito (49) 3647-9000
01904 cOOpEr pOmi cooperativa Agroindustrial dos pomicultores de Vacaria Vacaria (54) 3232-4080
00222 cOOpErAGrÍcOlA cooperativa Agrícola mista São João Batista ltda. tucunduva (55) 3542-1222
00159 cOOpErAGrO cooperativa Agropecuária de São pedro do Sul ltda. São pedro do Sul (55) 3276-1949
01399 cOOpErAGudO cooperativa Agrícola mista Agudo ltda. Agudo (55) 3265-7000
01925 cOOpErAlfA * cooperativa Agroindustrial Alfa Erechim (49) 3321-7008
01866 cOOpErAtiVA NOSSA tErrA cooperativa de produção e consumo familiar Nossa terra ltda. Erechim (54) 3321-2135
01327 cOOpErBÚfAlO cooperativa Sul-rio-Grandense de Bubalinocultores, industrial e comercial ltda. porto Alegre (51) 3062-3210
01859 cOOpErGESA cooperativa Agrícola Santo Anjo três cachoeiras (51) 99601-5945

01138 cOOpErGiruÁ cooperativa dos produt. e transportadores de Giruá Giruá (55) 3361-1900 

01572 cOOpErGrÃO cooperativa de produtores de Grãos do Alto uruguai ltda. Estação (54) 3337-1143
01935 cOOpErlAt cooperativa de produtores de leite fronteira Noroeste ltda. tuparendi (55) 99702-9566
00957 cOOpErlAtE cooperativa dos produtores de leite de Serafina ltda. Serafina corrêa (54) 3444-1469
00262 cOOpErmil cooperativa mista São luiz ltda. Santa rosa (55) 3511-9400
00196 cOOpErOQuE cooperativa Agrícola mista São roque ltda. Salvador das missões (55) 3548-0000
01790 cOOpErViNO cooperativa de Vinho fronteira Noroeste e Economia Solidária tucunduva (55) 99650-2424
01923 cOOpErVitA cooperativa de produção Agropecuária terra e Vida ltda. tapejara (54) 3344-1142
01902 cOOpESA cooperativa dos produtores de Soja de Santo Augusto ltda. Santo Augusto (55) 3781-1442
00013 cOOpiBi cooperativa Agrícola mista ibiraiaras ltda. ibiraiaras (54) 3355-9000
00697 cOOplANtiO cooperativa dos Agricultores de plantio direto ltda. rio Grande (51) 3079-0101
00399 cOOprAdO cooperativa Agroindustrial pradense Antônio prado (54) 3293-1055
01708 cOOprAS cooperativa dos produtores rurais e Artesões de Sapiranga ltda. Sapiranga (51) 3559-4256
01224 cOOprÉ cooperativa dos produtores de Arroz pré-Germinado de Arroio Grande ltda. Arroio Grande (53) 3262-1555
01932 cOOpVidA cooperativa de produtores de Alimentos Orgânicos em Economia Solidária ltda. Sananduva (54) 3343-1111
01933 cOOtAp cooperativa dos trabalhadores Assentados da região de porto Alegre ltda. Eldorado do Sul (51) 98036-7338
01741 cOpErAmEtiStA cooperativa de produtores de uva e derivados de Ametista do Sul ltda. Ametista do Sul (55) 99614-7036
01936 cOpErAV cooperativa dos produtores Orgânicos da reforma Agrária de Viamão Viamão (51) 99972-5061
01911 cOpErcAmpOS * cooperativa regional Agropecuária de campos Novos Barracão (54) 3356-1580
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01918 cOpErfrutAS cooperativa dos fruticultores de Harmonia ltda. Harmonia (51) 99759-2828
00400 cOSulAti cooperativa Sul-rio-Grandense de laticínios ltda. capão do leão (53) 3284-5200
00670 cOtApEl cooperativa Agrícola tapejara ltda. tapejara (54) 3344-1588
00052 cOtriBÁ cooperativa Agrícola mista General Osório ltda. ibirubá (54) 3324-8800
00296 cOtricAmpO cooperativa tritícola mista campo Novo ltda. campo Novo (55) 3528-1188
00129 cOtriEl cooperativa tritícola de Espumoso ltda. Espumoso (54) 3383-3500
00209 cOtrifrEd cooperativa tritícola frederico Westphalen ltda. frederico Westphalen (55) 3744-3522
00101 cOtrIJAl cotrijal cooperativa Agropecuária e industrial Não-me-toque (54) 3332-2500
00230 cOtrIJuc cooperativa Agropecuária Júlio de castilhos Júlio de castilhos (55) 3271-9300
00212 cOtrIJuÍ cooperativa Agropecuária & industrial ijuí (55) 3332-0100
00285 cOtrimAiO cooperativa Agropecuária Alto uruguai ltda. três de maio (55) 3535-9600
00061 cOtripAl cotripal Agropecuária cooperativa panambi (55) 3375-9000
00058 cOtrirOSA cooperativa tritícola Santa rosa ltda. Santa rosa (55) 3511-7676
00025 cOtriSA cooperativa tritícola regional Santo Ângelo ltda. Santo Ângelo (55) 3312-4911
00029 cOtriSAl cooperativa tritícola Sarandi ltda. Sarandi (54) 3361-5000
00187 cOtriSANA cooperativa tritícola Sananduva ltda. Sananduva (54) 3343-8400
00098 cOtriSEl cooperativa tritícola Sepeense ltda. São Sepé (55) 3233-1213
00147 cOtriSOJA cooperativa tritícola taperense ltda. tapera (54) 3385-3000
00095 cOtriSul cooperativa tritícola caçapavana ltda. caçapava do Sul (55) 3281-1602
00020 cOViGA cooperativa Vinícola Garibaldi ltda. Garibaldi (54) 3464-8100
01908 cpc dO riO GrANdE dO Sul cooperativa mista de produção e comercialização camponesa do rio Grande do Sul ltda. Encruzilhada do Sul (51) 99996-0663
00005 dÁliA AlimENtOS cooperativa dália Alimentos ltda. Encantado (51) 3751-9000
01848 EcOcitruS cooperativa dos citricultores Ecológicos do Vale do caí ltda. montenegro (51) 3632-4824
01230 EcOmOrANGO cooperativa de produtores de morango Ecológico de Bom princípio ltda. Bom princípio (51) 3634-2181
01752 EXtrEmO NOrtE cooperativa mista de produção Agroindustrial e familiar de Alpestre Alpestre (55) 3796-1402
01788 fArOl cooperativa da Agricultura de precisão ltda. tapejara (54) 3344-1556
00996 fEcOAGrO/rS federação das cooperativas Agropecuárias do rio Grande do Sul ltda. porto Alegre (51) 3014-2525
00141 fEcOlÃ federação das cooperativas de lã do Brasil ltda. porto Alegre (51) 3012-4678
00260 fEcOViNHO federação das cooperativas Vinícolas do rio Grande do Sul farroupilha (54) 3261-6514 
01501 flOrAcOOp cooperativa florestal ltda. Erechim (54 ) 3321-0876
01825 frutipAN cooperativa de fruticultores panambi ltda. panambi (55) 99181-2003
01593 frutiSul cooperativa dos produtores de frutas de Vila Segredo ltda. ipê (54) 3233-3177
01551 frutiVAl cooperativa dos fruticultores da região de Vacaria ltda. Vacaria (54) 3511-2900
00266 GENErAl NEtO cooperativa de laticínios General Neto ltda. Barão (51) 3696-9707
00253 mAJEStAdE cooperativa regional Sananduva de carnes e derivados ltda. Sananduva (54) 3343-8200
00313 NOVA AliANÇA cooperativa Agroindustrial Nova Aliança ltda. flores da cunha (54) 3279-3400
00250 OurO dO Sul cooperativa dos Suinocultores do caí Superior ltda. Harmonia (51) 3695-1155
00041 piÁ cooperativa Agropecuária petrópolis ltda. Nova petrópolis (54) 3281-8800
01860 rEdEAGrO central das cooperativas Agropecuárias ltda. Soledade (54) 3381-4235
00056 riO BrANcO cooperativa Agrícola mista rio Branco ltda. São marcos (54) 3291-1237
00449 SANtA clArA cooperativa Santa clara ltda. carlos Barbosa (54) 3461-8300
00054 SANtA tErESA cooperativa Santa teresa ltda. Santa tereza (54) 3456-1157
01337 Sul EcOlóGicA cooperativa Sul Ecológica de Agricultores familiares ltda. pelotas (53) 3028-1300
01333 SullEitE cooperativa dos produtores de leite da Zona Sul ltda. Santa Vitória do palmar (53) 3263-3982
00145 ViN. VictOr EmANOEl cooperativa Vinícola Victor Emanoel ltda. caxias do Sul (54) 3224-1233
00067 ViNÍcOlA SÃO JOÃO cooperativa Vinícola São João ltda. farroupilha (54) 3260-3010

ramo CoNsumo
00242 cOOBB-Sm cooperativa regional de consumo dos funcionários do Banco do Brasil - Santa maria ltda. Santa maria (55) 3222-9955
01924 cOOpEfArS cooperativa de proprietários e trabalhadores do ramo de farmácia do rio Grande do Sul porto Alegre (51) 3345-1396
01619 cOOpEtrOl cooperativa dos revendedores de combustíveis ltda. caçapava do Sul (55) 3281-2111

01898 cOOprOpEl
cooperativa de consumo de treinamento e Ensino dos Empregados propagandistas e 
Vendedores de produtos farmacêuticos do município de pelotas/rS

porto Alegre (51) 3930-3200

01928 cOOprOVESmi
cooperativa de consumo de treinamento dos propagandistas Vendedores de produtos 
farmacêuticos de Santa maria, cruz Alta e Santo Ângelo

pelotas (53) 99107-0606

01467 fArcOOp cooperativa de consumo dos Aposentados e pensionistas de caçapava do Sul ltda. Santa maria (55) 3221-0418
00626 HOSpitAl cONcEiÇÃO cooperativa de consumo dos Empregados Grupo Hospitalar conceição ltda. porto Alegre (51) 3076-0584

01910 prOVEcOOp
cooperativa de consumo dos propagandistas e Vendedores de produtos farmacêuticos do 
Estado do rio Grande do Sul

Santa maria (55) 3347-2110

ramo CrÉDiTo
00224 BANricOOp cooperativa de Economia e crédito mútuo dos Empregados do Banrisul porto Alegre (51) 3216-1500
01177 cEcrErS central das cooperativas de crédito mútuo do rio Grande do Sul porto Alegre (51) 3264-6140
00556 cENtrAl SicrEdi Sul/SudEStE cooperativa central de crédito, poupança e investimento do Sul e Sudeste porto Alegre (51) 3358-5400
00469 cOcrAfi cooperativa de Economia e crédito mútuo dos funcionários do Grupo Gerdau Aços finos piratini. charqueadas (51) 3658-1404
01175 cONfEdErAÇÃO SicrEdi confederação das cooperativas do Sicredi porto Alegre (51) 3358-4700
00630 cOOfAl cooperativa de Economia e crédito mútuo dos funcionários da dana indústrias Gravataí (51) 3489-3000

00249 cOOpcrEdmEtAl
cooperativa de Economia e crédito mútuo dos trabalhadores das indústrias metalúrgicas de 
porto Alegre e Grande porto Alegre

cachoeirinha (51) 3470-4974

00467 cOOpcrEdpArAmOuNt cooperativa de Economia e crédito mútuo dos Empregados do Grupo paramount Sapucaia do Sul (51) 3452-8748
00653 cOOpErANdO cooperativa de Economia e crédito mútuo dos Empregados das Empresas randon caxias do Sul (54) 3239-2685
00135 cOOpErAtiVA miNuANO cooperativa de Economia e crédito mútuo minuano canoas (51) 3462-8188
01244 cOOpErpOA cooperativa de Economia e crédito mútuo dos Servidores públicos municipais de porto Alegre porto Alegre (51) 3284-2600

01573 cOOpESA
cooperativa de Economia e crédito mútuo dos pequenos Empresários, microempresários e 
microempreendedores da região metropolitana de porto Alegre ltda. 

porto Alegre (51) 3778-3777

01671 cOOpNOrE cooperativa de Economia e crédito mútuo dos profissionais da Área Notarial e registral. porto Alegre (51)2108-5000

01409 cOOpSErGS
cooperativa de Economia e crédito mútuo dos Servidores públicos Ativos, inativos e pensionistas 
da Administração direta e indireta e Assembleia legislativa do Estado do rio Grande do Sul.

porto Alegre (51) 3225-5540

00259 crEcE
cooperativa de Economia e crédito mútuo dos Empregados, Aposentados e pensionistas da 
companhia Estadual de Energia Elétrica e Eletricitários do rio Grande do Sul 

porto Alegre (51) 3217-5193

00628 crEd-AtiVA
cooperativa de Economia e crédito mútuo dos Empregados da Grid Solutions transmissão de 
Energia ltda.

canoas (51) 3477-8688

00608 crEdcOrrEiOS
cooperativa de Economia e crédito mútuo dos funcionários dos correios nos Estados do rio 
Grande do Sul, Santa catarina e paraná

porto Alegre (51) 3286-7501

01044 crEdicOr cooperativa de Economia e crédito mútuo dos corretores de Seguros de porto Alegre ltda. porto Alegre (51) 3224-0688
00778 crEdiplAN cooperativa de Economia e crédito mútuo dos médicos do planalto médio do rio Grande do Sul ltda. passo fundo (54) 3311-4322
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01632 crEdiSul cooperativa de Economia e crédito mútuo dos trabalhadores na Área de Saúde e Afins do Alto uruguai Erechim (54) 3522-8484
00631 crESAl cooperativa de Economia e crédito mútuo dos Servidores da Ascar/Emater-rS ltda. porto Alegre (51) 3231-0248
01840 crESOl NOrdEStE cooperativa de crédito rural com interação Solidária de ibiraiaras ibiraiaras (54) 3355-1952
00099 crESul cooperativa de Economia e crédito mútuo dos funcionários do Sistema fiergs porto Alegre (51) 3224-3280

01376 EducrEdi
cooperativa de Economia e crédito mútuo dos professores Estaduais da região  
metropolitana de porto Alegre

porto Alegre (51) 3225-1897

01494 G K N BrASil cooperativa de Economia e crédito mútuo dos funcionários da GKN do Brasil ltda. porto Alegre (51) 3349-9282

01375 muNicrEd pOA
cooperativa de Economia e crédito mútuo dos Servidores da Administração pública  
municipal de porto Alegre 

porto Alegre (51) 3212-9026

01561 pOupEcrEdi cooperativa de Economia e crédito mútuo dos fabricantes de calçados de Sapiranga ltda. Sapiranga (51) 3529-4343

01762 prOJEtA uNicrEd
cooperativa de Economia e crédito mútuo dos Engenheiros, Arquitetos, Agrônomos e Afins do 
Estado do rio Grande do Sul

porto Alegre (51) 3352-6382

01251 SErVicOOp
cooperativa de Economia e crédito mútuo dos Servidores públicos Estaduais do rio Grande do 
Sul em porto Alegre e Grande porto Alegre

porto Alegre (51) 3212-8054

01940 SicOOB crEdiAuc/Sc * cooperativa de crédito de livre Admissão de Associados do Alto uruguai catarinense tapejara (49) 3425-5443

01942 SicOOB crEdIJuStrA *
cooperativa de E.c.m. dos Servidores e membros da Justiça do trabalho e ministério público do 
trabalho no t.N.p.J .federal e minist. p. da união nos Estados do pará, S.c. do t. S. E. S. t. m. no 
d.f. e dos Servidores c. Bombeiros militar do Estado do pará

porto Alegre (51) 3232-5016

01831 SicOOB EcOcrEdi cooperativa de crédito de livre Admissão de Associados três coroas (51) 3546-5125
01926 SicOOB mEridiONAl * cooperativa de crédito da região meridional do Brasil - Sicoob unicoob meridional caxias do Sul (54) 3419-4258

01140 SicOOB pOrtO AlEGrE
cooperativa de crédito dos Servidores do poder Judiciário no rio Grande do Sul e de livre 
Admissão em porto Alegre

porto Alegre (51) 3221-0130

01250 SicrEdi AJuriS cooperativa de crédito, poupança e investimento dos Juízes do rio Grande do Sul porto Alegre (51) 3286-8328
00575 SicrEdi AliANÇA rS/Sc cooperativa de crédito, poupança e investimento Aliança rS/Sc marau (54) 3342-7676
00552 SicrEdi AltO uruGuAi rS/Sc/mG cooperativa de crédito, poupança e investimento Alto uruguai - Sicredi Alto uruguai rS/Sc/mG rodeio Bonito (55) 3798-1333
00684 SicrEdi AltOS dA SErrA rS/Sc cooperativa de crédito, poupança e investimento da região Altos da Serra tapejara (54) 3343-1728
00579 SicrEdi BOtucArAÍ rS cooperativa de crédito, poupança e investimento Botucaraí Soledade (54) 3381-2099
00591 SicrEdi cElEirO rS/Sc cooperativa de crédito de livre Admissão de Associados celeiro campo Novo (55) 3528-1370
00609 SicrEdi cENtrO lEStE/rS cooperativa de crédito, poupança e investimento centro leste cachoeira do Sul (51) 3722-5005
00389 SicrEdi cENtrO SErrA rS cooperativa de crédito, poupança e investimento centro Serra candelária (51) 3743-2431

01863 SicrEdi cOOABcrEd/rS
cooperativa de crédito, poupança e investimento dos Advogados do Estado  
do rio Grande do Sul 

porto Alegre (51) 3084-0320

00565 SicrEdi cOOpErAÇÃO rS/Sc cooperativa de crédito, poupança e investimento cooperação rS/Sc Não-me-toque (54) 3332-1876

01509 SicrEdi cOOpErucS
cooperativa de Economia e crédito mútuo dos professores e funcionários da universidade 
de caxias do Sul 

caxias do Sul (54) 3218-2581

00394 SicrEdi dAS culturAS rS cooperativa de crédito, poupança e investimento região das culturas - Sicredi das culturas rS ijuí (55) 3334-1148
00580 SicrEdi ESpumOSO rS cooperativa de crédito, poupança e investimento de Espumoso Espumoso (54) 3383-3700
00613 SicrEdi frONtEirA Sul rS cooperativa de crédito, poupança e investimento da fronteira Sul Bagé (53) 3242-7500
00584 SicrEdi GrANdE pAlmEirA rS cooperativa de crédito poupança e investimento da região de palmeira das missões palmeira das missões (55) 3742-3799
00627 SicrEdi iBirAiArAS rS/mG cooperativa de crédito, poupança e investimento de ibiraiaras ibiraiaras (54) 3355-9200

00569
SicrEdi iNtEGrAÇÃO dE 
EStAdOS rS/Sc

cooperativa de crédito, poupança e investimento integração de Estados  
do rio Grande do Sul e Santa catarina

passo fundo (54) 3316-5000

00543
SicrEdi iNtEGrAÇÃO rOtA  
dAS tErrAS rS

cooperativa de crédito, poupança e investimento integração rota das terras tapera (54) 3385-1281

00240 SicrEdi iNtEGrAÇÃO rS/mG cooperativa de crédito, poupança e investimento de lajeado - Sicredi Vale do taquari rS lajeado (51) 3714-7600

01078 SicrEdi mil
cooperativa de crédito, poupança e investimento dos integrantes da Brigada militar e do corpo de 
Bombeiros militar do rio Grande do Sul

porto Alegre (51) 3221-4033

00177 SicrEdi NOrdEStE rS cooperativa de crédito, poupança e investimento Encosta Superior do Nordeste rS rolante (51) 3547-1066
00385 SicrEdi NOrOEStE rS cooperativa de crédito, poupança e investimento Noroeste rS três de maio (55) 3535-1318
00582 SicrEdi OurO BrANcO rS cooperativa de crédito, poupança e investimento Ouro Branco teutônia (51) 3762-3600
00562 SicrEdi pAmpA GAÚcHO cooperativa de crédito, poupança e investimento pampa Gaúcho - Sicredi pampa Gaúcho itaqui (55) 3433-2141
00360 SicrEdi piONEirA rS cooperativa de crédito, poupança e investimento Sicredi pioneira rS Nova petrópolis (54) 3281-8100

00574
SicrEdi plANAltO  
GAÚcHO rS/Sc

cooperativa de crédito de livre Admissão de Associados do planalto Gaúcho cruz Alta (55) 3321-9200

00156 SicrEdi rEGiÃO cENtrO cooperativa de crédito de livre Admissão de Associados da região centro do rS Santa maria (55) 3220-2032

00624
SicrEdi rEGiÃO dA  
prOduÇÃO rS/Sc

cooperativa de crédito, poupança e investimento da região da produção Sarandi (54) 3361-1575

00602 SicrEdi rEGiÃO dOS VAlES rS cooperativa de crédito, poupança e investimento da região dos Vales Encantado (51) 3751-9100
00654 SicrEdi SErrANA rS cooperativa de crédito, poupança e investimento de carlos Barbosa carlos Barbosa (54) 3461-8600
00555 SicrEdi Sul miNAS rS/mG cooperativa de crédito, poupança e investimento Sul minas do rio Grande do Sul e minas Gerais Estação (54) 3337-2538
00116 SicrEdi uNiÃO mEtrOpOlitANA rS cooperativa de crédito, poupança e investimento Sul riograndense porto Alegre (51) 3358-8201
00447 SicrEdi uNiÃO rS cooperativa de crédito, poupança e investimento Serro Azul Santa rosa (55) 3359-1406

00564 SicrEdi uNiEStAdOS
cooperativa de crédito, poupança e investimento união de Estados rio Grande do Sul,  
Santa catarina e minas Gerais 

Erechim (54) 3520-8585

00557 SicrEdi VAlE dO JAGuAri rS cooperativa de crédito, poupança e investimento Vale do Jaguari - Sicredi Vale do Jaguari rS Santiago (55) 3251-2657
00246 SicrEdi VAlE dO riO pArdO rS cooperativa de crédito, poupança e investimento Vale do rio pardo Santa cruz do Sul (51) 3713-9200
00642 SicrEdi ZONA Sul rS cooperativa de crédito, poupança e investimento da Zona Sul rS pelotas (53) 3227-6922
01219 SicrEdi-mp cooperativa de Economia e crédito mútuo dos integrantes do ministério público do rio Grande do Sul porto Alegre (51) 3224-1933
01047 SicrEdipOl rS cooperativa de Economia e crédito mútuo dos policiais federais do rio Grande do Sul porto Alegre (51) 3233-5452

01186
uNicrEd Vtrp E rEGiÃO dA 
prOduÇÃO

cooperativa de Economia e crédito mútuo dos médicos dos Vales do taquari e rio pardo e região 
da produção ltda.

lajeado (51) 3748-5944

00909 uNicrEd cENtrAl central de cooperativas de Economia e crédito mútuo do Estado do rio Grande do Sul ltda. porto Alegre (51) 3395-5532

01195 uNicrEd cENtrO-OEStE rS
cooperativa de Economia e crédito mútuo dos médicos e demais profissionais da Saúde da 
região centro-Oeste do rS ltda.

Santa maria (55) 3025-2955

00769 uNicrEd cruZ AltA
cooperativa de Economia e crédito mútuo dos médicos e demais profissionais da Saúde  
de cruz Alta ltda.

cruz Alta (55) 3322-7488

01862 uNicrEd dO BrASil * confederação Nacional das cooperativas centrais unicred’s porto Alegre (51) 3375-1398

01185 uNicrEd ErEcHim
cooperativa de Economia e crédito mútuo dos médicos e demais profissionais da Saúde  
de Erechim ltda.

Erechim (54) 3522-5111

01184 uNicrEd IJuÍ
cooperativa de Economia e crédito mútuo dos médicos e demais profissionais da 
Saúde de ijuí ltda.

ijuí (55) 3332-8741

00753 uNicrEd iNtEGrAÇÃO cooperativa de Economia e crédito mútuo unicred integração ltda. caxias do Sul (54) 3289-5151
01182 uNicrEd miSSÕES NOrOEStE cooperativa de Economia e crédito mútuo dos médicos das missões e Noroeste do rS ltda. Santo Ângelo (55) 3312-1357
00789 uNicrEd pOA cooperativa de Economia e crédito mútuo dos médicos de porto Alegre ltda. porto Alegre (51) 3378-3520
01187 uNicrEd rEGiÃO dA cAmpANHA cooperativa de Economia e crédito mútuo unicred região da campanha ltda. Santana do livramento (55) 3242-5499
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01190 uNicrEd rEGiÃO dOS VAlES
cooperativa de Economia e crédito mútuo dos médicos e demais profissionais da região dos 
Vales do Sinos, paranhana e caí ltda.

Novo Hamburgo (51) 3584-1200

01181 uNicrEd VAlE dAS ANtAS cooperativa de Economia e crédito mútuo dos médicos profissionais da Saúde Vale das Antas ltda. casca (54) 3347-1503
ramo eDuCaCioNal

00669 cESpOl cooperativa Escola dos Estudantes do colégio politécnico da ufSm ltda. Santa maria (55) 3220-8060
01803 cmEc cooperativa de trabalho morungavense de Educação e cultura Gravataí (51) 3486-1375
00640 cOciEG cooperativa Escola dos Alunos centro interescolar Estadual de 1º e 2º Graus Guaporé ltda. Guaporé (54) 3443-1604
01811 cOEduc cooperativa de Educação, cultura e Esporte de cacequi ltda. cacequi (55) 3254-1170
01653 cOEducAr cooperativa de Educação, cultura e Esporte de caçapava do Sul ltda. caçapava do Sul (55) 3281-2739
01449 cOEducArS cooperativa dos profissionais em Educação do Estado do rio Grande do Sul ltda. porto Alegre (51) 3211-0294
01384 cOOpEc cooperativa de profissionais em Educação de canela ltda. canela (54) 3282-4146
01213 cOOpEEB cooperativa de trabalho Educacional coopeeb ltda. porto Alegre (51) 4009-9090
01909 cOOpEEc cooperativa de trabalho Escola concórdia Santo Ângelo (55) 3312-2092
01751 cOOpEJBr cooperativa Educacional João Batista rotta ltda. Espumoso (54) 3383-1318
01785 cOOpErcONcórdiA cooperativa de trabalho Educacional cooperconcórdia ltda. Santa rosa (55) 3512-1336
01899 cOOpErdOmHErmEtO cooperativa de trabalho Educacional dom Hermeto ltda. três de maio (55) 3535-8714
01721 cOOpESErrA cooperativa de profissionais em Educação da Serra ltda. São francisco de paula (54) 3244-1232
01474 cOOpEVA cooperativa de profissionais em Educação de Venâncio Aires ltda. Venâncio Aires (51) 3741-1830
01317 cOOprOGrAN cooperativa dos professores da Grande porto Alegre ltda. porto Alegre (51) 3340-3829

ramo esPeCial
00787 cOOpErSOciAl cooperativa Social de produção e prestação de Serviços de porto Alegre ltda. porto Alegre (51) 3219-1685
01120 crESEr cooperativa Especial Social porto Alegre (51) 3384-3603

ramo habiTaCioNal
01491 ÁGuAS clArAS cooperativa Habitacional Águas claras ltda. farroupilha (54) 9159-1648
01464 cOOHAf cooperativa Habitacional da Agricultura familiar ltda. porto Alegre (51) 3393-4866
00774 cOOHAlpi cooperativa Habitacional Alpes do pinheiro ltda. porto Alegre (51) 3319-1649
01574 cOOHAmpA cooperativa Habitacional metropolitana de porto Alegre ltda. porto Alegre (51) 3386-3688
01080 cOOmEtAl cooperativa de produção e manutenção da Habitação dos metalúrgicos de porto Alegre ltda. porto Alegre (51) 3373-9955
01400 cOOp. N. S. GrAÇAS cooperativa Habitacional Auto Gestionária dos moradores do loteamento Nossa Senhora Graças porto Alegre (51) 3258-1374
01397 cOOpErHAB cooperativa Habitacional e de trabalho doze de fevereiro Sapiranga (51) 3064-0571
01854 cOOpErHAB cooperativa de Habitação camponesa ltda. Santa cruz do Sul (51) 3717-4809
00842 cOOpSOl cooperativa de Habitação Nascer do Sol ltda. Sapucaia do Sul (51) 3453-2571
01931 dOcE VAlE cOOp cooperativa Habitacional mista Autogestionária doce Vale ltda. porto Alegre (51) 98589-9291
00851 GErAldO SANtANA cooperativa Habitacional Geraldo Santana ltda. porto Alegre (51) 3248-8365
01478 SENAlBA-rS cooperativa Habitacional do Senalba-rS ltda. porto Alegre (51) 3275-3800
01414 SimAcOOp Sistema multiplicador de Habitação cooperativa ltda. Novo Hamburgo (51) 3581-1555

ramo iNfraesTruTura
00336 cElEtrO cooperativa de Eletrificação centro Jacuí ltda. cachoeira do Sul (51) 3722-0900
00397 cErfOX cooperativa de distribuição de Energia fontoura Xavier fontoura Xavier (54) 3389-1263
01891 cErfOX GErAÇÃO cooperativa de Geração e desenvolvimento fontoura Xavier fontoura Xavier (54) 3389-1800
00444 cEriluZ cooperativa regional de Energia e desenvolvimento ijuí ltda. ijuí (55) 3331-9100
00339 cErmiSSÕES cooperativa de distribuição e Geração de Energia das missões ltda. caibaté (55) 3355-1122
00105 cErtAJA ENErGiA cooperativa regional de Energia taquari Jacuí taquari (51) 3653-6600
00157 cErtEl cooperativa regional de desenvolvimento teutônia teutônia (51) 3762-5555
01814 cErtEl ENErGiA cooperativa de distribuição de Energia teutônia teutônia (51) 3762-5555
01804 cErtHil - dESENVOlVimENtO cooperativa de desenvolvimento Social Entre rios ltda. três de maio (55) 3535-1500
00342 cErtHil - diStriBuiÇÃO cooperativa de distribuição de Energia Entre rios ltda. três de maio (55) 3535-4700
00459 cErVAlE cooperativa de Eletrificação rural do Vale do Jaguari ltda. Santa maria (55) 3222-4088
00714 cOOdic cooperativa dos proprietários do distrito de irrigação da Barragem do Arroio chasqueiro ltda. Arroio Grande (53) 3262-1529
00140 cOOpErluZ cooperativa distribuidora de Energia fronteira Noroeste Santa rosa (55) 3511-9500
00460 cOOpErNOrtE cooperativa regional de Energia e desenvolvimento do litoral Norte ltda. Viamão (51) 3485-2188
01938 cOOpErNOrtE GErAÇÃO cooperativa de Geração e desenvolvimento Viamão (51) 3485-1319
00408 cOOpErSul cooperativa regional de Eletrificação rural, fronteira Sul ltda. Bagé (53) 3242-3667
00381 cOprEl coprel cooperativa de Energia ibirubá (54) 3324-5800

01838
cOprEl GErAÇÃO E 
dESENVOlVimENtO

coprel cooperativa de Geração de Energia e desenvolvimento ibirubá (54) 3324-5800

00481 cOSEl cooperativa Sudeste de Eletrificação rural ltda. Encruzilhada do Sul (51) 3733-1332
00435 crEluZ cooperativa de distribuição de Energia pinhal (55) 3754-1800
01852 crEluZ-G cooperativa de Geração de Energia e desenvolvimento rodeio Bonito (55) 3798-3000
00270 crErAl cooperativa regional de Eletrificação rural do Alto uruguai ltda. Erechim (54) 3522-3081
01937 crErAl cooperativa de Geração de Energia e desenvolvimento Erechim (54) 3520-5200
00390 fEcOErGS federação das cooperativas de Energia, telefonia e desenvolvimento rural do rio Grande do Sul porto Alegre (51) 3028-2232
01380 iNfrAcOOp confederação Nacional das cooperativas de infraestrutura ltda. porto Alegre (51) 3028-2232

ramo miNeraÇÃo
01373 cOOGAmAi cooperativa de Garimpeiros do médio Alto uruguai ltda. Ametista do Sul (55) 3752-1020

ramo ProDuÇÃo
01660 cOOpErEi cooperativa de produção cristo rei ltda. São leopoldo (51) 3592-1638
01105 cOOpErSHOES cooperativa de calçados e componentes Joanetense ltda. picada café (54) 3285-2800
01679 cOOtEGAl cooperativa têxtil Galópolis ltda. caxias do Sul (54) 3284-1193
01729 mÃOS AVEc cooperativa de produção Artesanal mãos Avec porto Alegre (51) 3013-5530

ramo saÚDe
01288 cOOdONtO cooperativa de Serviços Odontológicos de farroupilha ltda. farroupilha (54) 3268-0003
01363 cOOpA cooperativa dos Anestesiologistas de porto Alegre ltda. porto Alegre (51) 3014-2068
01941 cOOpAm-rS cooperativa dos profissionais de Assistência médica do rio Grande do Sul porto Alegre (51) 3287-9648
01493 cOOpANESt cooperativa dos médicos Anestesiologistas da região do planalto médio ltda. passo fundo (54) 3311-7544
01110 cOOpEmE cooperativa de Assistência médica e Ambulatorial de minas do leão ltda. minas do leão (51) 3694-1193
01037 cOOpEOdONtO cooperativa Odontológica de Garibaldi ltda. Garibaldi (54) 3462-5161
01094 cOOpErSiNOS cooperativa dos usuários de Serviços de Saúde do Vale do rio dos Sinos ltda. São leopoldo (51) 3590-8509
01759 cOOpErtrAumA cooperativa dos médicos Ortopedistas e traumatologistas do rio Grande do Sul ltda. passo fundo (54) 3312-8967
01261 cOOpfiSiO cooperativa de fisioterapeutas ltda. Novo Hamburgo (51) 3273-9934
01849 cOOpmEd-rS cooperativa de trabalho dos médicos do rio Grande do Sul porto Alegre (51) 3092-0506
01109 cOOpuSAÚdE cooperativa dos usuários de Serviços de Saúde ltda. Erechim (54) 3321-6315
00935 cOpErmEd cooperativa pedritense de médicos ltda. dom pedrito (53) 3243-2344
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01116 dENtAlNOr cooperativa Odontológica de promoção de Saúde. caxias do Sul (54) 3214-6288
00940 dENtSul cooperativa Odontológica Vale do caí ltda. montenegro (51) 3632-2297
00906 multiSErrA multiserra Sociedade cooperativa dos Odontologistas ltda. caxias do Sul (54) 3223-5685
01034 NOVOdENtE cooperativa Novodente ltda. Novo Hamburgo (51) 3594-1275
01830 prOAtiVA SAÚdE cooperativa de profissionais da Área da Saúde ltda. porto Alegre (51) 3779-9889
01850 uNicOOpmEd Sociedade cooperativa de Serviços médicos do rio Grande do Sul porto Alegre (51) 3201-1370
00238 uNimEd - V. t. r. p. cooperativa de Serviços de Saúde dos Vales do taquari e rio pardo ltda. lajeado (51) 3714-7100
01241 uNimEd (rS) AlEGrEtE Sociedade cooperativa de Serviços médicos ltda. Alegrete (55) 3422-1233
00612 uNimEd AltO dA SErrA Sociedade cooperativa de Serviço médico ltda. Vacaria (54) 3232-2588
00727 uNimEd AltO JAcuÍ cooperativa de Assistência à Saúde ltda. ibirubá (54) 3324-1462
01243 uNimEd AltO uruGuAi cooperativa de Assistência a Saúde ltda. três de maio (55) 3535-2391

01553
uNimEd cENtrAl dE SErViÇOS 
AuXiliArES

cooperativa central de cooperativas unimed do rio Grande do Sul ltda. canoas (51) 3462-6400

00461 uNimEd cENtrO-rS Sociedade cooperativa de Serviços médicos ltda. cachoeira do Sul (51) 3722-9310
01237 uNimEd ENcOStA dA SErrA/rS Sociedade cooperativa de Serviços de Saúde ltda. taquara (51) 3330-3085
00416 uNimEd ErEcHim cooperativa de Serviços de Saúde ltda. Erechim (54) 3520-6100
00454 uNimEd frONtEirA NOrOEStE/rS cooperativa de Assistência à Saúde ltda. Santa rosa (55) 3512-5424
01240 uNimEd itAQui Sociedade cooperativa de trabalho médico ltda. itaqui (55) 3433-1458
01239 uNimEd litOrAl Sul Sociedade cooperativa de trabalho médico ltda. rio Grande (53) 3231-3766
00310 uNimEd miSSÕES Sociedade cooperativa de Serviços médicos ltda. Santo Ângelo (55) 3313-0500
00437 uNimEd NOrdEStE-rS Sociedade cooperativa de Serviços médicos ltda. caxias do Sul (54) 3220-3026
00275 uNimEd NOrOEStE Sociedade cooperativa de Serviços médicos ltda. ijuí (55) 3331-9700
00340 uNimEd OpErAdOrA/rS cooperativa central unimed de cooperativas de Assistência à Saúde do rio Grande do Sul ltda. porto Alegre (51) 3201-1370
00536 uNimEd pElOtAS/rS cooperativa de Assistência à Saúde ltda. pelotas (53) 3227-5669
00487 uNimEd plANAltO cENtrAl/rS cooperativa de Assistência à Saúde ltda. cruz Alta (55) 3321-9000
00353 uNimEd plANAltO mÉdiO cooperativa de Serviços médicos ltda. passo fundo (54) 3311-3066
00271 uNimEd pOrtO AlEGrE Sociedade cooperativa de trabalho médico ltda. porto Alegre (51) 3316-4693
00527 uNimEd rEGiÃO dA cAmpANHA/rS cooperativa de Assistência à Saúde ltda. Bagé (53) 3242-9331
01238 uNimEd rEGiÃO dA frONtEirA-rS Sociedade cooperativa de Serviços médicos ltda. Santana do livramento (55) 3242-9800
01236 uNimEd rEGiÃO dA prOduÇÃO/rS cooperativa de Assistência à Saúde ltda. carazinho (51) 3201-1370
00337 uNimEd SANtA mAriA/rS cooperativa de Assistência à Saúde ltda. Santa maria (55) 3026-6565
00743 uNimEd uruGuAiANA/rS cooperativa de Assistência à Saúde ltda. uruguaiana (55) 3412-2511
00675 uNimEd VAlE dAS ANtAS-rS Sociedade cooperativa de Serviços médicos ltda. Nova prata (54) 3242-3499
00306 uNimEd VAlE dO cAÍ/rS cooperativa de Assistência à Saúde ltda. montenegro (51) 3632-0900
00456 uNimEd VAlE dO SiNOS Sociedade cooperativa de trabalho médico ltda. Novo Hamburgo (51) 3584-1800

01944 uNimEd/rS
federação das cooperativas de Assistência à Saúde unimed e cooperativas de médicos 
unimed do rio Grande do Sul ltda.

porto Alegre (51) 3201-1370

00464 uNiOdONtO ErEcHim cooperativa de trabalho Odontológico ltda. Erechim (54) 3321-2165
01133 uNiOdONtO miSSÕES cooperativa Odontológica ltda. Santo Ângelo (55) 3312-8102
00539 uNiOdONtO pASSO fuNdO Sociedade cooperativa de trabalhos Odontológicos ltda. passo fundo (54) 3045-4277
00488 uNiOdONtO pOA uniodonto porto Alegre - cooperativa Odontológica ltda. porto Alegre (51) 3302-4000
01113 uNiOdONtO riO GrANdE uniodonto rio Grande - litoral - cooperativa Odontológica ltda. rio Grande (53) 3232-1563
00546 uNiOdONtO SANtA mAriA cooperativa de trabalho Odontológico Santa maria (55) 3222-2848

00865
uNiOdONtO SANtANA dO 
liVrAmENtO

uniodonto fronteira Oeste/rS cooperativa Odontológica ltda. Santana do livramento (55) 3242-3833

00473 uNiOdONtO V.t.r.p uniodonto - cooperativa Odontológica dos Vales do taquari e rio pardo ltda. Santa cruz do Sul (51) 3741-2690
01082 uNiOdONtO VAlE dO SiNOS uniodonto Vale do Sinos - cooperativa Odontológica ltda. São leopoldo (51) 3591-3405
00741 uNiOdONtO/rS federação das cooperativas Odontológicas do rio Grande do Sul ltda. porto Alegre (51) 3225-7671
00897 uNipSicO VAlE dO SiNOS cooperativa de trabalho em psicologia do Vale do Sinos ltda. Novo Hamburgo (51) 3593-3434

ramo Trabalho
01134 AcOOpWOrK cooperativa Acoopwork cachoeirinha (51) 3470-4611
01927 cENEmp cooperativa de trabalho técnico para melhoria da produtividade ltda. canoas (51) 99820-8629
00776 cOOlABOrE cooperativa de trabalho, limpeza urbana e reciclagem. campo Bom (51) 99988-6020
01174 cOOpAS-rS cooperativa de trabalho interdisciplinar dos profissionais da Área Social ltda. porto Alegre (51) 3286-3344
01770 cOOpAtEr cooperativa de Serviços técnicos e Extensão rural ltda. porto Alegre (51) 3312-1103
00666 cOOpErGArÇON cooperativa de prestação de Serviços dos Garçons de porto Alegre ltda. porto Alegre (51) 3226-8113
01259 cOOpErlAVE cooperativa dos trabalhadores Autônomos de lagoa Vermelha ltda. lagoa Vermelha (54) 3358-3677
01151 cOOpErlEO cooperativa leopoldense de trabalhado na indústria de carnes e derivados ltda. São leopoldo (51) 3593-4508

01749 cOOpErmAAS
cooperativa de trabalho dos motoristas, movimentadores de cargas e Auxiliares de Serviços 
em transporte

porto Alegre (51) 3029-7900

01272 cOOpErtEc cooperativa de desenvolvimento e difusão de tecnologia Agrícola de cruz Alta ltda. cruz Alta (55) 3324-1742
01439 cOOpliB cooperativa dos profissionais liberais do Brasil ltda. porto Alegre (51) 3018-1747
01760 cOOpSSOl BrASil cooperativa de trabalho de Sociólogos Solidários porto Alegre (51) 3062-7732
01605 cOOrpS cooperativa de trabalho riograndense de prestadores de Serviços ltda. Santiago (55) 98138-2955
01294 cOOtrAcAXiAS cooperativa de trabalho de caxias do Sul caxias do Sul (54) 3283-4000
00857 cOOtrAEl cooperativa de trabalhos técnicos e Serviços Especializados ltda. porto Alegre (51) 3228-8356

00638 cOOtrAVipA
cooperativa de trabalho, produção e comercialização dos trabalhadores Autônomos das Vilas de 
porto Alegre ltda.

porto Alegre (51) 3233-3195

01826 cOOtSErGS cooperativa de trabalho, comercialização e Serviços Autônomos do rio Grande do Sul ltda. porto Alegre (51) 3365-0399

01764 cOpErciclA
cooperativa de trabalho dos recicladores de resíduos Orgânicos e inorgânicos de Santa cecília 
do Sul ltda.

Santa cecília do Sul (54) 3344-3305

01514 cOSESp cooperativa de Serviços Especiais ltda. porto Alegre (51) 3062-1061
00733 cOtrASErVi cooperativa de trabalho, Apoio e Serviço no Segmento de turismo ltda. canela (54) 3878-3900
00718 fEtrABAlHO federação das cooperativas de trabalho do rio Grande do Sul ltda. porto Alegre (51) 3286-8288
01557 mitrA cooperativa de trabalho na Área da Saúde e Assistência Social ltda. porto Alegre (51) 3219-3429
01890 SEtOriZAdA cooperativa de trabalho de profissionais Autônomos Setorizada. porto Alegre (51) 3371-1820
01546 uNicS BrASil cooperativa unics Brasil dos corretores de Seguros caxias do Sul (54) 3028-6220
00822 uNitEc cooperativa de trabalho dos técnicos do Noroeste do rS ltda. três de maio (55) 3535-2052

ramo TraNsPorTe
01917 cOmArcO cooperativa de transportes Nacionais e internacionais São marcos ltda. uruguaiana (55) 3411-0181
01876 cOmAtrA cooperativa de manutenção e transporte teutônia ltda. teutônia (51) 3762-1331
01871 cOmitrAl cooperativa mista de transportes de cargas Nacionais e internacionais Águia dourada ltda. uruguaiana (55) 3411-0181
01872 cOOcAAmS cooperativa de caminhoneiros Autônomos de cargas e Serviços Santa Vitória do palmar (53) 3263-5240
01903 cOOlOtrANS cooperativa Santanense de transporte e logística Santana do livramento (55) 3243-1925
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01077 cOOmABEl cooperativa de motoqueiros Autônomos Buscar Express ltda. porto Alegre (51) 3356-1606
01869 cOOpEr cArGAS cooperativa de transportes rodoviários Autônomos cooper cargas ltda. ibirubá (54) 3324-1194
01536 cOOpErccAu cooperativa de cargas e condutores Autônomos de uruguaiana ltda. uruguaiana (55) 3412-9191
01895 cOOpErcOl cooperativa coopercol transportes Nacionais e internacionais ltda. uruguaiana (55) 3411-9337
01598 cOOpErfAr cooperativa dos transportadores Autônomos de farroupilha ltda. farroupilha (54) 3261-4121
01920 cOOpErfOX cooperfox cooperativa de transporte ltda. fontoura Xavier (54) 99611-0816
01922 cOOpErlEitE cooperativa de leite Noroeste missões ltda. porto Xavier (55) 99699-0880
01896 cOOpErlÍQuidOS cooperativa de transporte de produtos líquidos três cachoeiras (51) 3667-2498

01699 cOOpErluBrA
coperlubra cooperativa de transportes rodoviários, de consumo de lubrificantes e 
combustíveis e de Agenciamento de fretes planalto ltda.

marau (54) 99996-3807

01907 cOOpErOdA cooperoda cooperativa de transportes rodoviários de cargas passo fundo (54) 3313-1446
01879 cOOpErplAN cooperativa de transportes de cargas do planalto ltda. passo fundo (54) 99167-0761
01915 cOOpErprimE cooperativa prime de transportes de cargas Nacionais e internacionais ltda. uruguaiana (55) 3411-0709
01943 cOOpErtAp cooperativa dos transportadores de tapejara ltda. tapejara (54) 99936-3803
01921 cOOpErtrAc cooperativa dos transportadores rodoviários de cargas de três cachoeiras três cachoeiras (51) 3667-1071
01939 cOOpErtrAN * cooperativa de transporte rodoviário coopertran ltda. porto Alegre (51) 3574-5775
01581 cOOpErtrANS cooperativa dos transportadores de carga de Erechim ltda. Erechim (54) 3522-3081

01883 cOOpEruNiÃO
cooperativa união Autônoma dos transportadores rodoviários de cargas e descargas de passo 
fundo ltda.

passo fundo (54) 3315-8155

01906 cOOptAl cooperativa de transporte Alegretense ltda. Alegrete (55) 3421-4547
01880 cOOptrANSlOG cooperativa de transporte, logística e distribuição rodoviária de cargas Gravataí (51) 98162-8544
01887 cOOptrucK cooperativa dos trabalhadores do transporte rodoviário de cargas de canoas e região canoas (51) 3150-8885
01865 cOOrAl cooperativa de transportes de cargas Geral ltda. marau (54) 3342-8367
01818 cOOSEtrAl cooperativa Sepeense de transportadores Autônomos ltda. São Sepé (55) 3233-5144
01886 cOOtAc cooperativa dos transportadores Autônomos de cargas ltda. ijuí (55) 3332-8355

00635 cOOtAErO
cooperativa dos motoristas profissionais Autônomos do Aeroporto internacional Senador 
Salgado filho ltda.

porto Alegre (51) 3342-5000

01669 cOOtArGS cooperativa dos transportadores Autônomos do rio Grande do Sul rio Grande (53) 3230-8991
01147 cOOtil cooperativa de transporte itaquiense ltda. itaqui (55) 3433-2219
01929 cOOtrABrAS cooperativa dos transportadores rodoviários de cargas do Brasil ltda. uruguaiana (55) 99933-2242
01892 cOOtrAcAm-rG cooperativa dos transportadores Autônomos rodoviários de cargas de rio Grande rio Grande (53) 3234-1200
01877 cOOtrAcEl cooperativa dos transportadores de cargas de cerro largo ltda. cerro largo (55) 3359-1471
00671 cOOtrAcHuÍ cooperativa dos condutores Autônomos transportes rodoviários de cargas do chuí ltda. chuí (53) 99972-5726
01901 cOOtrAfAX cooperativa faxinalense de transportadores Autônomos de cargas faxinal do Soturno (55) 3263-2009
01870 cOOtrAfrOl cooperativa mista de transporte de cargas Nacional e internacionais da fronteira Oeste ltda. uruguaiana (55) 3411-7092
01723 cOOtrAl cooperativa de transportes da fronteira ltda. itaqui (55) 3433-2666
01885 cOOtrAlEi cooperativa regional dos transportadores Autônomos de leite ltda. ijuí (55) 3332-9268
01930 cOOtrANG cooperativa transportes de carga Norte Gaúcho Não-me-toque (54) 99967-9604
01934 cOOtrANiNt cooperativa cootranint de transportes de cargas Nacional e internacional ltda. uruguaiana (55) 3402-4664
01709 cOOtrANSA cooperativa de transporte de cargas de Santiago ltda. Santiago (55) 3251-5085
01873 cOOtrANScArGu cooperativa de transporte de cargas de uruguaiana ltda. uruguaiana (55) 3412-1107
01310 cOOtrANScAu cooperativa dos transportadores de carga de uruguaiana ltda. uruguaiana (55) 3413-1569
01858 cOOtrANtEcH cooperativa de transporte e logística Viamão (51) 3485-7155
01889 cOOtrAplAN cooperativa de transportes de cargas do planalto médio ltda. carazinho (54) 3330-2290
01912 cOOtrAScril cooperativa de transporte São cristóvão uruguaiana (55) 3413-4979
01897 cOOtrASul cooperativa de transporte Autônomo do Sul Jaguarão (53) 98434-1222
01919 cOOtrAVAlE * cooperativa dos transportadores do Vale São Gabriel (47) 3404-7000
01878 cOOtriBOrJA cooperativa dos transportadores Autônomos rodoviários de cargas de São Borja ltda. São Borja (55) 3430-1471

01661 cOOtril
cooperativa dos transportadores Autônomos e pequenos e microempresários de cargas 
Nacionais e internacionais ltda.

uruguaiana (55) 3413-4809

01875 cOtASGu cooperativa de trabalhadores Autônomos de Serviços Gerais de uruguaiana ltda. uruguaiana (55) 3411-2991
01888 cOtrAB cooperativa dos transportadores Autônomos Butiá Giruá (55) 3361-2030
01837 cOtrAcAAró cooperativa dos transportadores Autônomos de cargas caaró ltda. caibaté (55) 3355-1099
00603 cOtrAcAGEl cooperativa de transportes rodoviários de cargas Espumoso ltda. Espumoso (54) 3383-1597
01881 cOtrAcAr cooperativa de prestação de Serviços e transportes ltda. ijuí (55) 3333-8787
01625 cOtrAiBi cooperativa dos transportadores de ibiraiaras ltda. ibiraiaras (54) 3355-1634
01914 cOtrAJuc cooperativa dos transportadores de cargas de Júlio de castilhos ltda. Júlio de castilhos (55) 98146-1859
01021 cOtrAm cooperativa dos transportadores rodoviários das missões ltda. Santo Ângelo (55) 3313-4390
01562 cOtrAmAr cooperativa de transportes de Bens de marau ltda. marau (54) 3342-2214

01884 cOtrANSmAf
cooperativa de caminhoneiros Autônomos de transportes de cargas rodoviárias & logísticas 
Nacional e internacional de uruguaiana ltda.

uruguaiana (55) 3412-1827

01894 cOtrANSurG
cooperativa cotransurg de transporte de cargas rodoviária Nacional e internacional de 
uruguaiana ltda.

uruguaiana (55) 3413-6702

01469 cOtrAOurO cooperativa dos transportadores de São José do Ouro ltda. São José do Ouro (54) 3352-1808
00617 cOtrApAl cooperativa dos transportadores Autônomos de panambi ltda. panambi (55) 3375-4930
01797 cOtrApAlmA cooperativa dos transportadores Autônomos de Nova palma cotrapalma Nova palma (55) 99977-3836
01742 cOtrAriu cooperativa dos transportadores de cargas rodoviárias rio uruguai ltda. porto Xavier (55) 3354-1992
01332 cOtrASul cooperativa de transporte do mercosul ltda. itaqui (55) 3433-7386
01839 rEdE trANSpOrtE central Nacional das cooperativas de transporte de cargas e passageiros ltda. Arroio do meio (51) 3716-8119
01913 triNuSlOG cooperativa trinus - logística e transportes ltda. canoas (54) 99129-4040
01834 VAlE lOG cooperativa de transportes do Vale do taquari ltda. Arroio do meio (51) 3716-8100

ramo Turismo e laZer
01541 cOOpHOtEl cooperativa Gaúcha de Hotéis e turismo ltda. caxias do Sul (54) 3209-8600
01448 cOOrtul cooperativa de residência, turismo e lazer Nova camboriú ltda. porto Alegre (51) 3224-7599

Para informações mais detalhadas acesse 

LISTA COMPLETA NO SITE:
www.ocergs.coop.br

*Cooperativa de outro estado 
com filial no Rio Grande do Sul
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sescooprs.coop.br
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PriNCíPios 
dO cOOpErAtiViSmO

 Adesão voluntária e livre

 Gestão democrática pelos associados

 Participação econômica dos associados

 Autonomia e independência

 Educação, formação e informação

 Intercooperação

 Compromisso com a comunidade

interação cooperativista
para um mundo melhor

rua félix da cunha, 12 // Bairro floresta // porto Alegre [rS]
cEp 90570-000 // fone: [51] 3323-0000
ocergs@ocergs.coop.br // www.ocergs.coop.br
sescooprs@sescooprs.coop.br // www.sescooprs.coop.br


