
Políticas Públicas do MAPA para o 
Cooperativismo AgropecuárioCooperativismo Agropecuário

Engenheiro Agrônomo ERIKSON CHANDOHA

Diretor do Departamento de Cooperativismo e  Associativismo – DENACOOP
Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário e Cooperativismo - SDCSecretaria de Desenvolvimento Agropecuário e Cooperativismo - SDC

Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento - MAPA



Políticas Públicas do MAPA para o 
Cooperativismo Agropecuário

A LEGISLAÇÃO BRASILEIRA

LEI 5.764, DE 1971 – Lei Geral do Cooperativismo.

CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988: 
• Art. 5° - Inciso XVIII° - As Cooperativas independem de autorização, 

sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamentosendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento

• Art.174 - Parágrafo 2° - A lei apoiará e estimulará o cooperativismo e 
outras formas de associativismooutras formas de associativismo

• Art. 187 - VI - A política agrícola será planejada e executada na forma 
da lei, levando em consideração todos os setores, especialmente o 
“Cooperativismo”
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PANORAMA DO COOPERATIVISMO AGROPECUÁRIO BRASILEIRO
(2012)

• Número de cooperativas                                  1.561

• Número de associados                                  1 milhão

• Número de empregos diretos                          164 milNúmero de empregos diretos                          164 mil

• Exportações Diretas (jan-agosto 2013)         US$ 4,2 bilhões
(9 5% i b 2012)(9,5% crescimento sobre 2012)
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PANORAMA DO COOPERATIVISMO AGROPECUÁRIO BRASILEIRO
(2012)

• EXPORTAÇÕES – US$ 6 BILHÕES - 98% DA PAUTA DAS EXPORTAÇÕES VÊM DE EXPORTAÇÕES US$ 6 BILHÕES 98% DA PAUTA DAS EXPORTAÇÕES VÊM DE 
COOPERATIVAS AGROPECUÁRIAS ( MDIC) 

• PARTICIPAÇÃO NA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA – CERCA DE 50% DE TUDO QUE É PARTICIPAÇÃO NA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA CERCA DE 50% DE TUDO QUE É 
PRODUZIDO NO PAÍS PASSA DE ALGUMA FORMA POR UMA COOPERATIVA (IBGE) 

• 76% DO QUADRO DE ASSOCIADOS REGISTRADOS NO SISTEMA OCB SÃO Q
AGRICULTORES FAMILIARES. 

• SEGUNDO A REVISTA EXAME, DAS 100 MAIORES EMPRESAS DO AGRONEGÓCIO: 18 

SÃO COOPERATIVAS.
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LINHAS DE AÇÃO DO DENACOOP PARA O COOPERATIVISMO E INCLUSÃO SOCIAL

1) Parceria com o IICA.

2) P fi i li ã d ti2) Profissionalização das cooperativas.

3) Formação da juventude cooperativista.

4) Equidade de gênero.

5) Desenvolvimento rural sustentável.

6) Apoio às cooperativas de pequenos produtores rurais.

7) Li h d édit7) Linhas de crédito.

8) Iniciativas na área internacional.
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PARCERIA COM IICA (INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERAÇÃO PARA A 
AGRICULTURA)AGRICULTURA)

Objetivo de identificar parâmetros para aprimoramento estratégico do MAPA
em cooperativismoem cooperativismo.

Objetivos específicos:
1) Mapear os empreendimentos cooperativos.

2) Propor estratégias de celebração de parcerias para manutenção de2) Propor estratégias de celebração de parcerias para manutenção de
base de dados.

3) Indicar estratégias que consolidem o Denacoop como promotor de3) Indicar estratégias que consolidem o Denacoop como promotor de
políticas públicas estabelecidas pelo Poder Executivo ao cooperativismo
rural .
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PROFISSIONALIZAÇÃO DAS COOPERATIVASÇ
(PROFICOOP: PROFISSIONALIZAÇÃO DAS COOPERATIVAS E ASSOCIAÇÕES 

RURAIS)

O mundo globalizado prioriza a busca da excelência em gestão e inovação
tecnológica. A boa gestão é uma garantia de sucesso no mundog g g
globalizado onde as cooperativas enfrentam ambiente de competição.

O programa de capacitação do MAPA funciona em articulação com oO programa de capacitação do MAPA funciona em articulação com o
SESCOOP/OCB.
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PROFISSIONALIZAÇÃO DAS COOPERATIVASÇ

A excelência em gestão pela concepção de visão de futuro, critérios deç
liderança, orientação por processos, valorização de pessoas,
responsabilidade social, conhecimento de mercado e clientes, geração
de valor.

A inovação tecnológica pela incorporação de tecnologias sustentáveis a
exemplo da agricultura de precisão e da agricultura de baixa emissãop g p g
de carbono.
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PROFISSIONALIZAÇÃO DAS COOPERATIVASÇ
(o exemplo da Tecnologia da Informação)

A gestão por excelência precisa referenciar as decisões em indicadores
gerados por meio do acompanhamento das atividades realizadas.

Assim, a Tecnologia da Informação organiza os dados, cruzando números
para a geração de índices técnicos que fornecem parâmetros para a
identificação em tempo real da sustentabilidade inclusive financeiraidentificação, em tempo real, da sustentabilidade inclusive financeira
da cooperativa.

Os próprios índices técnicos s bsidiam a definição dos padrões de gestãoOs próprios índices técnicos subsidiam a definição dos padrões de gestão.
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FORMAÇÃO DA JUVENTUDE COOPERATIVISTA
(PROCOOPJOVEM: Programa de Estímulo e 
Promoção do Cooperativismo para a Juventude)Promoção do Cooperativismo para a Juventude)

Milhões de 
jovens 
vivem no 
meio rural
Fonte: IBGE 2010
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O êxodo rural no Brasil é jovem!O êxodo rural no Brasil é jovem!

Em 10 anos cerca de

2 ilhõ 1 milhão2 milhões
de pessoas deixaram

1 milhão
são jovensde pessoas deixaram 

o meio rural
j

Fonte: SNJ/SGR-2011
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FORMAÇÃO DA JUVENTUDE COOPERATIVISTAÇ

O Edital de Chamada Pública Nº 1/2012 para projetos com a Juventude.

Instituição beneficiada: ARCAFAR Sul (Associação Regional das Casas- Instituição beneficiada: ARCAFAR Sul (Associação Regional das Casas
Familiares Rurais do Sul do Brasil).

C i ã d 548 lid d j d l- Capacitação de 548 lideranças da juventude rural.



Políticas Públicas do MAPA para o 
Cooperativismo Agropecuário

EQUIDADE DE GÊNERO
(COOPERGÊNERO: Programa de Gênero e Cooperativismo)(COOPERGÊNERO: Programa de Gênero e Cooperativismo)

OBJETIVOS DO PROGRAMA

Promover a incorporação do componente Gênero como política pública;

apoiar ações de capacitação divulgação intercooperação intercâmbio e aapoiar ações de capacitação, divulgação, intercooperação, intercâmbio e a
organização produtiva em cooperativas e associações rurais com base no
desenvolvimento sustentável, visando a equidade de gênero e a igualdade de
oportunidades;oportunidades;

agregação de valor aos produtos; promover a articulação e integração entre
entes públicos e privados.p p

O Programa Coopergênero abrange todo o território nacional



Políticas Públicas do MAPA para o 
Cooperativismo Agropecuário

DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL
(PISACOOP: PRODUÇÃO INTEGRADA DE SISTEMAS AGROPECUÁRIOS EM COOPERATIVISMO E 

ASSOCIATIVISMO RURAL)

Fomento ao processo participativo mediante a formação de comitês com
instituições locais e regionais.

Objetivo de difundir as inovações gerenciais e tecnológicas, mediante
processo participativo e multiinstitucional.p p p
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DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL

Atualmente, sob modelo cooperativista, o MAPA desenvolve projetos nos
estados do Paraná, Pará, Bahia e Rio Grande do Sul.

Os projetos com avançado grau de aplicação estão situados no Paraná
(região do Cantuquiriguaçu) e no Pará (região da Transamazônica).(região do Cantuquiriguaçu) e no Pará (região da Transamazônica).

Paraná (Cantuquiriguaçu), 13.986,40 km², com envolvimento de
cooperativas e associações que trabalham com pecuária leiteiracooperativas e associações que trabalham com pecuária leiteira.

Pará (Transamazônica), 251.839,20 km², com apoio a seis cooperativas de
d ã d â i i d f b i ã dprodução de cacau orgânico e uma cooperativa de fabricação de

chocolate.
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APOIO ÀS COOPERATIVAS DE PEQUENOS PRODUTORES RURAISQ

76% do quadro de associados registrados no sistema ocb são agricultores
familiares.

Grande demanda de capacitação em gestão e acompanhamento técnico.

Objetivo de estruturação das cooperativas e de inclusão competitiva em
diversas cadeias produtivas.

Acompanhamento aos preparativos para o Ano Internacional da Agricultura
Familiar (FAO) – 2014.
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AS LINHAS DE CRÉDITO PARA COOPERATIVAS DO RAMO AGROPECUÁRIO

Programa de Desenvolvimento Cooperativo para Agregação de Valor àç
Produção Agropecuária – PRODECOOP: para infraestrutura e
agroindustrialização.

Programa da Capitalização das Cooperativas Agropecuárias PROCAP AGRO:Programa da Capitalização das Cooperativas Agropecuárias – PROCAP-AGRO:
para capitalização.
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AS LINHAS DE CRÉDITO PARA COOPERATIVAS DO RAMO AGROPECUÁRIO

Programa de Desenvolvimento Cooperativo para Agregação de Valor àEvolução do Financiamento ç
Produção Agropecuária – PRODECOOP: para infraestrutura e
agroindustrialização.

2010-2012

25.899.710,4

Programa da Capitalização das Cooperativas Agropecuárias PROCAP AGRO:

15.180.206,7

11.319.196,5

$ 
1.

00
0,

00

Programa da Capitalização das Cooperativas Agropecuárias – PROCAP-AGRO:
para capitalização.
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INICIATIVAS NA ÁREA INTERNACIONALINICIATIVAS NA ÁREA INTERNACIONAL

1) Conferência Mundial de Desenvolvimento Sustentável – RIO+20.

2) Programa Brasil Próximo.

3) Preparação para o ano Internacional da Agricultura Familiar –3) Preparação para o ano Internacional da Agricultura Familiar –
2014.

4) Reunião Especializada das Cooperativas do MERCOSUL - RECM.
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CONFERÊNCIA DAS NAÇÕES UNIDAS SOBRE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVELÇ
RIO+20 (Brasil, junho de 2012)

Inclusão do cooperativismo no documento final da Rio+20, O Futuro que
Queremos.

Participação do MAPA em eventos preparatórios (vide reunião na sede da ONU).

O d b i â i d ã d i dO documento comenta sobre a importância da promoção das cooperativas e das
cadeias de valor agrícola.
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DOCUMENTO FINAL DA RIO+20: O FUTURO QUE QUEREMOS

110. Observando a diversidade de condições e sistemas agrícolas, decidimos aumentar a
produção agrícola sustentável e a produtividade em todo o mundo, em particular por
meio do aperfeiçoamento do funcionamento dos mercados e sistemas de negociação e
fortalecimento da cooperação internacional especialmente para países emfortalecimento da cooperação internacional, especialmente para países em
desenvolvimento, mediante o incremento do investimento público e privado na
agricultura sustentável, o ordenamento do território e desenvolvimento rural. As
principais áreas que necessitam de investimento e serviços de apoio são as práticas

í l á i i f l id d dagrícolas sustentáveis; a infraestrutura rural, a capacidade de armazenamento e as
tecnologias relacionadas; a pesquisa e desenvolvimento em

tecnologias agrícolas sustentáveis; a promoção das cooperativas e das
cadeias de valor agrícola; e reforçar as relações entre as áreas urbana ecadeias de valor agrícola; e reforçar as relações entre as áreas urbana e
rural. Reconhecemos também a necessidade de reduzir significativamente perdas pós-
colheita e outras perdas e desperdícios de alimentos na cadeia de abastecimento.
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PROGRAMA BRASIL PRÓXIMO – BRASIL-ITÁLIA

• Coordenação: Secretaria Geral da Presidência da República.

• Instituições parceiras: Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento-MAPA, Ministério do Trabalho e Emprego-TEM,
Mi i té i d S úd MS O g i ã d C tiMinistério da Saúde-MS e Organização das Cooperativas
Brasileiras-OCB.

• Objetivo:

• Implantar um banco de dados como ferramenta de pesquisa e p p q
informação para estabelecimento de políticas públicas para o 
cooperativismo brasileiro.
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REUNIÃO ESPECIALIZADA DE COOPERATIVAS DO MERCOSUL - RECM

Objetivo de reforçar a cooperação e as relações entre instituições
públicas e privadas do segmento cooperativista e promover ap p g p p
articulação para a harmonização dos aspectos legislativos e de
complementação de atividades produtivas e/ou serviços do
segmento cooperativista.segmento cooperativista.

Membros:

Argentina: INAES-MDS, COOPERAR, CONINAGRO;Argentina: INAES MDS, COOPERAR, CONINAGRO;
Brasil: DENACOOP/MAPA, SENAES/TEM, OCB, UNISOL, UNICAFES;
Paraguai: INCOOP, CONPACOOP;
Uruguai: INACOOP-MTSS AIN CUDECOOP;Uruguai: INACOOP MTSS, AIN, CUDECOOP;
Venezuela: Ministerio del Poder Popular para las Comunas y Protección Social, Oficina

de Cooperación Internacional
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A CÂMARA TEMÁTICA DE COOPERATIVISMO AGROPECUÁRIO

Instalação em 28/11/2012  com 22 instituições• Instalação em 28/11/2012, com 22 instituições.

• Composição com principais atores, em âmbito nacional, dop ç p p , ,
cooperativismo agropecuário brasileiro (ministérios, agentes
financeiros, organizações cooperativistas...).

• Finalidade de integrar e dialogar sobre políticas para o 
cooperativismo agropecuário.
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COOPERATIVISMO AGROPECUÁRIO: PARA ONDE VAMOS?

O cooperativismo... “É um sistema de solidariedade e 
hã d l d t úd l”• A constante busca da excelência em gestão.comunhão de elevado conteúdo moral” 

(Juscelino Kubitschek, 1959)

• A produção agropecuária frente aos desafios de conformidade e 
restrições ambientais.

(...) “O futuro pertence aos que praticam a cooperação”
(Bill Clinton, 2013)(Bill Clinton, 2013)
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MUITO OBRIGADO!MUITO OBRIGADO!

Erikson Chandoha
denacoop@agricultura.gov.brp g g

+55 (61) 3218-2787 


