POLÍTICAS PÚBLICAS PARA O SETOR
COOPERATIVO AGROPECUARIO E A
AGRICULTURA FAMILIAR
Coordenador Caio Tibério da Rocha
Regional para a Região Sul - IICA

IICA - Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura
•

Órgão da OEA especializado em agricultura

•

Apoia os Estados Membros no desenvolvimento agrícola, bem-estar rural e cooperação técnica

•

Fundada em 1942, com sede em San José - Costa Rica

•

Rede: 34 escritórios com capacidade técnica e 18 países observadores

•

Região Sul
•

Mais de 300 Profissionais

Regiões administrativas Sul

PANORAMA DO AGRONEGÓCIO NO MUNDO
Potencial de crescimento
A produção agrícola do mundo

•

20% de crescimento em 10 anos

Producción agrícola

•

2017

20%

•

2% de crescimento a.a.

•

Até 2023/2024, 50% da população
mundial estará na Índia e na China

•

Índia vai de pequeno importador para
grande importador, a partir de 2024

•

Até 2050, a FAO estima que
precisaremos aumentar em 60% nossa
produção de alimentos, já que teremos 9
bilhões de pessoas no mundo

2027

Fuente: OECD-FAO AGRICULTURAL OUTLOOK 2018-2027 © OECD/FAO 2018 (ADAPTADO)

PANORAMA DO AGRONEGÓCIO NA
AMÉRICA LATINA
A produção agrícola da América Latina

•

Producción agrícola

•
•

17%

2017

•

Crescimento de 17% em 10 anos
Crescimento de 1,7% a.a.

•

Grande responsável pela produção de
alimentos do mundo

•

Previsão de extensão 11 milhões ha

•

60% do crescimento será dado pela
produtividade

•

Responsável por 30% do comércio
mundial de carnes (até 2027)

•

Carne irá crescer 19% até 2028

•

Leite irá crescer 18% até 2028

2027

Espera-se ainda uma expansão significativa na produção aquícola, com crescimento de 43% (2018/2027), sendo o segundo
maior produtor do mundo, atrás somente da Ásia.

Fuente: OECD-FAO AGRICULTURAL OUTLOOK 2018-2027 © OECD/FAO 2018 (ADAPTADO)

PRINCIPAIS DESAFIOS DO PRODUTOR RURAL
•

Infraestrutura e Logística

•

Acesso a crédito Agrícola e Capacitação

•

Mecanismos para mitigação de risco

•

Diminuição de mão de obra rural

•

Sustentabilidade
•

•

Agricultura de baixo carbono e integração de lavoura – pecuária - floresta

Produção de alimentos com qualidade
•

Aumento de 7.6 bilhões para cerca de 8,6 bilhões de habitantes

•

Inovação, Ciência e Tecnologia

•

ATER Pública e Privada

•

Sucessão Rural

•

GESTÃO DA PROPRIEDADE (NEGOCIO RURAL)

Fuente: Sistema OCB (Dez/2017)

O NOVO PERFIL DO PRODUTOR RURAL
•

Gestão empresarial

•

Investimentos em infraestrutura e tecnologias

•

Procura de informação permanente

•

Estratégias de mitigação da exposição ao risco

Eles terão que se adaptar ao

•

Necessidade de organização econômica produtiva

novo

•

Impossível estar só

associados, de forma rápida e

•

Organizar em Cooperativas

eficiente e "romper" com as

COOPERATIVAS

perfil

de

seus

imperfeições do mercado

Fuente: Sistema OCB (Dez/2017)

IMPORTÂNCIA DAS COOPERATIVAS
AGROPECUÁRIAS

congrega

a mil
millones

millones
millones
de
de empleos
empleos

de personas

Si las 300 mayores
cooperativas del
mundo fueran un
país,

Economía
del mundo

millones
Personas en el mundo son
asociadas a cooperativas

Fuente: Sistema OCB (Dez/2017)

•

O•
D
S•

É o modelo de organização produtiva e econômica do produtor rural.
Reduz a desigualdade
Adesão do cooperativismo aos conceitos de agronegócio e sustentabilidade, sem dicotomias.

•

Modelo de sucesso na transferência de tecnologias, favorecendo a adoção de insumos modernos,
ampliando o desempenho produtivo do produtor cooperativo.

•

Desenvolvimento Regional: Modelos de sucesso já estabelecidos, por exemplo, na região Sul, iniciam
o processo de migração para outras regiões.

•

Viabilizam a produção de produtores rurais, bem como sua inserção em mercados altamente
competitivos e concentrados

Fuente: Sistema OCB (Dez/2017)

•

Balizadores de preços em mercados competitivos. Previsão razoável e justa.

•

Promover a redução dos custos de transação, como resultado de seu maior poder de barganha.

•

Em muitas regiões, representa uma das poucas possibilidades de agregar valor à produção rural.

•

No cooperativismo, existe a possibilidade de comprar por menos e vender por mais (Corrige imperfeições do
mercado)

•

Distribuição de bônus

O
• DElas geram melhorias de eficiência devido à sua capacidade de coordenação, através de economias de escala e
Sredução de riscos em ações conjuntas

Fuente: Sistema OCB (Dez/2017)

O COOPERATIVISMO NAS
AMÉRICAS

EE.UU
 Nos Estados Unidos, as cooperativas fornecem eletricidade para quase 42 milhões de pessoas em 47 estados. Suas
atividades abrangem 75% do território, com 42% das linhas de distribuição de eletricidade do país.

O
D
S

CANADA

 No Canadá, a participação da cooperativa de crédito chega a 40% do mercado financeiro do país.

MÉXICO
 No México, cerca de 95% do leite produzido vem de cooperativas.
Fuente: Sistema OCB (Dez/2017)

EXEMPLOS REGIONAIS

ARGENTINA
Instituição principal do cooperativismo
•

INAES - Instituto Nacional de Associativismo e Economía Social

•

O Programa Mudança Rural II - Inovação e Inversão, executado pelo Instituto Nacional de
Tecnología Agropecuaria (INTA) e o Ministério de Agricultura, Ganadería e Pesca (MAGyP).

O
D
S
Instrumentos
com ênfase no fortalecimento e apoio a gestão associativa e
agroempresarial.

Instrumentos com ênfase na comercialização
•

Programa de Desenvolvimento Produtivo Associativo (DPA)

Instrumentos com ênfase no financiamiento
•

Sistema Nacional de Garantias Fundo de Capital Social (FONCAP)

Fuente: Institucionalidad de apoyo a la asociatividad en América Latina y el Caribe: un análisis en países
seleccionados / Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura. – San José, C.R. : IICA, 2017.

PARAGUAY
Instituição principal do cooperativismo
•

INCOOP - Instituto Nacional de Cooperativismo

O
Instrumentos com ênfase no fortalecimento e apoio a gestão associativa e
D
agroempresarial.
S
•

A Inclusión de la Agricultura Familiar en Cadenas de Valor - Paraguay Inclusivo (PPI), tiene com
Proyectoo objetivo contribuir al incremento de activos, ingresos y calidad de vida de los agricultores
y la población rural en condición de pobreza que realiza actividades productivas en forma asociativa,
además, busca que los beneficiarios se incorporen a las cadenas de valor a través de sus
organizaciones sociales y de servicios rurales.

Instrumentos com ênfase na comercialização
•

Projeto de Incubadora de Empresas

Instrumentos con ênfase no financiamento
•

Agencia Financiera de Desenvolvimento (AFD)

Fuente: Institucionalidad de apoyo a la asociatividad en América Latina y el Caribe: un análisis en países
seleccionados / Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura. – San José, C.R. : IICA, 2017.

URUGUAY
Institución principal del cooperativismo
•

INACOOP Instituto Nacional de Cooperativismo

O
D
Instrumentos
con énfasis en fortalecimiento y apoyo a la gestión asociativa y
S
agroempresarial
•

A través de la Ley n.o 18.126 del 2007, se establece el funcionamiento de una Mesa de
Desarrollo Rural (MDR) en cada departamento.

Instrumentos con énfasis en comercialización
•

Marca Colectiva ProVAS

Instrumentos con énfasis en financiamiento
•

Fondo de Desarrollo (FONDES)

Fuente: Institucionalidad de apoyo a la asociatividad en América Latina y el Caribe: un análisis en países
seleccionados / Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura. – San José, C.R. : IICA, 2017.

BRASIL
Aumento na produção de grãos em 10 anos
Produção

GRÃOS

(Mtoneladas)

302
290

260

230

232

200
2018

2028

ano

Grãos

Fuente: OECD-FAO AGRICULTURAL OUTLOOK 2018-2027 © OECD/FAO 2018 (ADAPTADO)

Aumento na produção de bovinos, suínos e
frango em 10 anos
Produção
(Mtoneladas)

BOVINOS, SUÍNOS E FRANGOS

40

34

30

27

20
2018

2028

ano

Bovinos, Suínos e Frango

Fuente: OECD-FAO AGRICULTURAL OUTLOOK 2018-2027 © OECD/FAO 2018 (ADAPTADO)

EXPORTAÇÕES DE COOPERATIVAS BRASILEIRAS

Outros

12%

50% do PIB Agropecuário do Brasil é proveniente das Cooperativas
6% das Exportações Agropecuárias são provenientes das Cooperativas

8%

Fuente: Sistema OCB (Dez/2017)

PARTICIPAÇÃO POLÍTICA DO SETOR
•

979 propostas em tramitação no Congresso Nacional com impacto no
desenvolvimento da atividade cooperativa no país.

•

Em 89 oportunidades a representação das cooperativas brasileiras impediu a votação
de propostas que impactassem negativamente o setor.

•

Diretrizes 402 itens de interesse do cooperativismo.

•

140 audiências públicas que discutiram questões de interesse para as cooperativas.

•

29 reuniões com ministros de estado e diretores de agências reguladoras.

•

247 reuniões técnicas no campo do Poder Executivo.

•

Regulamentos de interesse mapeados no DOU: 1.609

Fuente: Sistema OCB (Dez/2017)

PRINCIPAIS DESAFIOS DO
COOPERATIVISMO AGROPECUÁRIO

PRINCIPAIS TEMAS DO COOPERATIVISMO
AGROPECUÁRIO
O
D
S

1. Insumos / Agroquímicos (preços)
2. Seguro Rural/ Mudança Climáticas
3. Sanidade Agropecuária (IICA - COOPERAR)

4. Mercado
5. Mão de obra no campo
6. Desafio da gestão e governança da cooperativa

Fuente: Sistema OCB (Dez/2017)

QUAIS OS PRINCIPAIS FATORES PARA ESTE
AUMENTO DA PRODUÇÃO?
1.

Pesquisa agrícola
•
•
•
•

EMBRAPA;
Centros Estaduais de Pesquisa; e
Universidades
Área no Brasil, em 20 anos, cresceu 1,3% a.a. enquanto a produtividade cresceu 4% a.a.

2.

Crédito rural, investimento capital de giro.

3.

ATE – Assistência Técnica

4.

Espírito de cooperação - COOPERAR.

DENTRO DESTE CONTEXTO:
•

Necessidade de constituição de políticas para o Fortalecimento do Cooperativismo Familiar

•

Avanço do Cooperativismo
1. PRONAF
2. Crédito Rural – Evoluiu para incentivar o cooperativismo a crescer
• Banco do Brasil, BNDES, Sistema Bancário Público e Privado
3. Acesso ao mercado
• Programa de Aquisição de Alimentos – PAA – Comercialização
• 132 cooperativas atuando movimentando cerca de 250 milhões
4. Ater Pública e Privada

5. Criação da ANATER
6. Organização da Produção
7. Cooperativismo

POLÍTICAS PÚBLICAS COOPERATIVISTAS COM FOCO
NA AGRICULTURA FAMILIAR

OBJETIVOS:

Cooperação técnica
Troca de experiências
Difusão e Inovação Tecnológica

AS POLÍTICAS PÚBLICAS DE COOPERATIVISMO
NO BRASIL
Compras Públicas da Agricultura Familiar
Modalidade PAA Compra Institucional (PAA – CI)

POLÍTICAS PARA A AGRICULTURA FAMILIAR
Lei 11.326 / 2006

Créditos e proteção da
produção
PRONAF, Garantia
Safra, SEAF

Assistência técnica e
extensão rural
PNATER, Lei do ATER

Compras Públicas
PAA, PNAE, Decreto
8473/15

Fonte: Ministério do Desenvolvimento Social

MODALIDADE DE COMPRAS DE COMIDA PÚBLICA DE AGRICULTURA
FAMILIAR PELO GOVERNO FEDERAL, ESTADOS E MUNICÍPIOS

INCENTIVOS DA COOPERAÇÃO NA
PRODUÇÃO
20%

Neste
estudo,
a
importância
do
cooperativismo
permaneceu muito clara
como instrumento para o
desenvolvimento
da
agricultura familiar

Após receber incentivos
na produção, 80% dos
entrevistados afirmam que
houveram
mudanças
significativas
80%

Aumentou

Permaneceu o mesmo

Enfatiza que um dos pontos fortes dessa
associação é a possibilidade de vender a
produção para as escolas públicas municipais
através do programa PNAE e para outros
órgãos governamentais através do PAA.

Fonte: A IMPORTÂNCIA DO COOPERATIVISMO PARA O CRESCIMENTO DA AGRICULTURA
FAMILIAR: Estudo de Caso da Associação dos Beneficiadores da Lagoa do Carmo em Campos Sales -CE

AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS PAA E
PNAE
20%

No que se refere aos
programas PAA e PNAE, os
entrevistados avaliam como
uma iniciativa motivadora
para agricultura familiar, onde
a mesma já teria destino final
da sua produção, onde
avaliam 80 % como bom e
20% como ótimo.

80%

Ótimo

Bom

Fonte: A IMPORTÂNCIA DO COOPERATIVISMO PARA O CRESCIMENTO DA AGRICULTURA
FAMILIAR: Estudo de Caso da Associação dos Beneficiadores da Lagoa do Carmo em Campos Sales -CE

COMPRA INSTITUCIONAL
Legislações federal e estaduais
*

Evolução do Mercado Aberto – 2012 a 2017
(em R$ milhões )
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Fonte: DECOM/SESAN
* Previsão

PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO
ESCOLAR (PNAE)
Valor Transferido

Valor Aplicado na AF

R$3,693,569,040.96

R$3,539,020,589.40

R$3,759,789,067.20

R$3,306,504,238.00

R$3,421,487,528.10

R$3,051,310,992.00
R$3,034,269,003.80

R$849,826,970.72
R$802,890,636.53
R$678,247,372.17
R$539,627,363.83
R$366,611,838.48
R$234,670,508.55
R$148,571,523.34

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

* Números sujeitos à revisão
Fonte: FNDE/MEC

COMPRA DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR

•
•

•

Limite por agricultor: R$ 6.500,00/ano na
modalidade Doação Simultânea;
Pagamento direto na conta do agricultor,
por meio do Cartão do PAA.

Transporte dos alimentos até UDAF –
Unidades de Apoio à Distribuição de
Produtos da Agricultura Familiar
(pequenas Centrais de Distribuição).

Nas UDAF: recebimento, seleção e distribuição dos produtos para:
•
•

entidades da rede socioassistencial (Centros de Referência – CRAS e CREAS e
entidades sem fins lucrativos inscritas no Conselho Municipal de Assistência
Social) ou
equipamentos de alimentação e nutrição, e unidades das redes públicas de saúde
e justiça.

PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)
EVOLUÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR

30.00%

30% exigidos pela legislação

25.00%

24.84%
21.35%
18.36%
15.25%

20.00%
15.00%

11.09%

10.00%

7.69%
5.00%

Percentual

Média de
Crescimento:
3,32% ao ano

4.90%

0.00%
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

* Números sujeitos à revisão
Fonte: FNDE/MEC

POTENCIAL DE COMPRA DE ALIMENTOS NO
BRASIL PARA AF
Total do Brasil

$ 695.254.375,25

Órgão Superior

Total (US$)

Ministerio da Defesa

$ 514.964.308,25

Ministerio da Educação

$ 71.088.597,25

Ministerio da Saúde

$ 3.476.523,75

Ministerio da Justiça

$ 2.892.144,50

Fuente: http://mds.gov.br/compra-da-agricultura-familiar

Fuente: http://mds.gov.br/compra-da-agricultura-familiar

EXEMPLOS DE PROGRAMAS PÚBLICOS DE
COOPERATIVAS
InterAgro
Programa Nacional Permanente de Desenvolvimento da Agroindustrialização de Cooperativas
•Programa para estimular a organização das cadeias produtivas, apoiando a formalização de alianças para ampliar a participação
das cooperativas nos processos de agroindustrialização e nos mercados. Aplicação de um método para que grupos de
cooperativas e empresas realizarem plano de negócios conjunto e formalizem contratualmente suas relações.

ProfiCoop
Programa de Profissionalização em Cooperativismo e Associativismo Rural
•Programa para promover a profissionalização da gestão de cooperativas e associações rurais por meio da capacitação de
associados, dirigentes e colaboradores. Profissionalização da gestão interna das organizações e do desenvolvimento de redes de
cooperação entre as entidades participantes da capacitação. O ProfiCoop tem os seguintes temas: desenvolvimento
organizacional, modernização da administração cooperativa, gestão jurídica, gestão econômico-financeira, marketing e gestão
estratégica.

AgroJovem Empreendedor
Programa de Estímulo e Promoção do Cooperativismo para a Juventude
•Estimular e ampliar o conhecimento, a participação e o protagonismo da juventude no cooperativismo, por meio da informação,
formação e capacitação, com vistas à melhoria nos processos de gestão e desenvolvimento do cooperativismo e do
associativismo rural brasileiros.

Fonte: MAPA, 2018 - http://www.agricultura.gov.br/assuntos/cooperativismo-associativismo/linhas-de-atuacao-1

CooperGênero
Programa de Gênero e Cooperativismo
Com mais de uma década, o programa tem como objetivos estimular e apoiar organizações que, com base no desenvolvimento
sustentável, promovem a equidade entre homens e mulheres, com base no desenvolvimento sustentável.

CooperaAgro
Utiliza a cooperação para organizar a produção e melhorar a realidade do pequeno e médio agricultor por meio da
capacitação técnica, gerencial e comercial especializada, contínua, coletiva e progressiva.
O CooperaAgro é destinado a produtores rurais que aderirem voluntariamente ao Programa pelo período de três anos. Os objetivos
do CooperaAgro são: contribuir para que o agricultor possa aumentar a renda, a produção, a produtividade e a qualidade de seus
produtos de forma sustentável (econômica, ambiental e social), com o uso de boas práticas gerenciais e tecnológicas e por meio da a
gestão econômica da propriedade; também visa incentivar a organização dos produtores rurais em associações e cooperativas para
que eles possam comprar e vender melhor, obtendo uma fatia maior da riqueza gerada nas cadeias produtivas do agronegócio,
contribuindo para a permanência das gerações futuras no campo.

PromoCoope
Programa de Promoção e Divulgação da Prática do Cooperativismo
Produzir, divulgar e disponibilizar ao público em geral, informações sobre os trabalhos desenvolvidos para o cooperativismo, assim
como sobre a importância do cooperativismo e do associativismo rural como instrumentos de organização, crescimento econômico,
integração e desenvolvimento.

Fonte: MAPA, 2018 - http://www.agricultura.gov.br/assuntos/cooperativismo-associativismo/linhas-de-atuacao-1

COPERINTERNACIONAL (NUEVO)
Programa CoperInternacional é composto de várias ações para a área de cooperativismo, incluindo:

a)

dialogar e implementar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), base da Agenda 2030 para o Desenvolvimento
Sustentável, no âmbito do cooperativismo e associativismo;

b) acordos de cooperação internacional, feitos com várias entidades de vários países ou instituições multilaterais;
c) organizar atividades para as cooperativas de exportação, fornecendo orientações básicas e indicando caminhos a serem
percorridos para a internacionalização das cooperativas, bem como o acompanhamento de lideranças cooperativas na
prospecção de visitas a países de potencial interesse comercial;
d) promoção comercial de cooperativas brasileiras, disseminando feiras internacionais e auxiliando a participação de
cooperativas nesses eventos, com o objetivo de ampliar o acesso a novos mercados para os produtos do agronegócio brasileiro;
e) divulgar as rodadas de investimentos que o MAPA realiza ou participa para que as cooperativas busquem espaço para
apresentar aos investidores seus projetos de atração de recursos externos;
f) apoiar as missões de imagem do agronegócio brasileiro, sugerindo e proporcionando contatos de cooperativas que trabalhem
nas questões de produção com sustentabilidade econômica, ambiental e, principalmente, social, com a inclusão de pequenos
agricultores; e
g) atuação na Reunião Especializada de Cooperativas do Mercosul - RECM, sendo a instituição coordenadora da representação
brasileira neste fórum.

FUNDO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA,
EDUCACIONAL E SOCIAL (FATES)
Fundo destinado ao atendimento aos associados e aos empregados das cooperativas, constituído de 5% (cinco por
cento), no mínimo, do saldo líquido obtido no exercício.
Inclui as despesas incorridas para aumentar a produtividade e melhorar a qualidade dos produtos e serviços que os associados
produzem. Em uma cooperativa do setor agropecuário, por exemplo, seria a assistência agronômica e veterinária ao agricultor,
para a adoção de técnicas adequadas e de gestão para melhorar a qualidade, eficiência e produtividade, com menores custos.

Taxas controladas da Agricultura Familiar - 1.5%
0.5%

Empresarial – 9,5% a 12%

Taxas de Juros Livres: Aproximadamente 30%

PRONAF

“Donde existe personas, existen negocios,
donde existen negocios, existen
cooperativas”
Márcio Lopes de Freitas
Presidente de la OCB/BR

O IICA está a disposição, já que sua missão é
prover uma cooperação técnica de excelencia
para:
•

Países;

•

Cooperativas

•

Instituições Públicas e Privadas

PODEMOS, COM A FORÇA DE TRABALHO DA REGIÃO SUL (300 PROFISSIONAIS)
FORTALECER A INTERCOOPERAÇÃO

“A cooperação técnica é pesquisa, aliada com a
difusão de tecnologías agrícolas de menor custo”
Caio Tibério da Rocha

GRACIAS!
Caio Tibério da Rocha
Coordinador Regional para la Región Sur – IICA

E-mail: caio.rocha@iica.int
Tel: 61 2104-5477
WhatsApp: 61 9228-0092

REPRESENTAÇÃO BRASIL

REPRESENTAÇÃO PARAGUAI

REPRESENTAÇÃO URUGUAI

REPRESENTANTE: HERNÁN CHIRIBOGA
TELEFONE: +55 61 21065477

REPRESENTANTE: RICARDO ORELLANA
TELEFONE: (595-21) 584-060
E-MAIL: RICARDO.ORELLANA@IICA.INT

REPRESENTANTE: ALEJANDRA SARQUIS
TELEFONE: (598-2) 410-1676

E-MAIL: HERNAN.CHIRIBOGA@IICA.INT

E-MAIL: ALEJANDRA.SARQUIS@IICA.INT

REPRESENTAÇÃO CHILE

REPRESENTAÇÃO ARGENTINA

REPRESENTANTE: JAIME FLORES
TELEFONE: (56-2) 2225-2511
E-MAIL: JAIME.FLORES@IICA.INT

REPRESENTANTE: FEDERICO GANDUGLIA
TELEFONE: (54-11) 4345-1210
E-MAIL: FEDERICO.GANDUGLIA@IICA.INT

