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O novo site do Sistema OCB é a vitrine de negócios 
para cooperativas interessadas em conquistar clientes, 
mercados e parcerias. O site reúne conteúdo gratuito, 
exclusivo e de extrema qualidade para ajudar você e 
a sua coop a desbravarem novos mercados, dentro 
e fora do Brasil. Ele traz, ainda, oportunidades de 
intercooperação e uma área dedicada à inteligência 
de mercado, com o foco no cooperativismo. 

Se o seu foco é o Brasil, saiba que ainda há muito a 
crescer por aqui. Atualmente, existem cerca de 4,8 
mil cooperativas brasileiras, beneficiando mais de 17 
milhões de cooperados. Mas há um potencial enorme 
para aumentar esses números e muito espaço a ser 
ocupado pelo cooperativismo. O ConexãoCoop mapeia 
oportunidades capazes de impulsionar sua coop no 
mercado nacional. Informações sobre feiras, rodadas de 
negócios e compras públicas estão sempre à disposição. 
Além disso, nossos parceiros ajudam a levar sua coop 
mais longe. O Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento (MAPA), por exemplo, está junto com o 
Sistema OCB na atuação em mercados nacionais. 

ACESSO A MERCADOS
CONHEÇA AS AÇÕES DO SISTEMA OCB 

PARA APOIAR SUA COOPERATIVA 

OPORTUNIDADE E INTELIGÊNCIA 
COMERCIAL EM UM SÓ LUGAR

A OCB vem trabalhando para ampliar as 
oportunidades de negócios para as cooperativas 
brasileiras. Em 2021, avançamos na estruturação de 
ações e serviços com foco na promoção comercial, na 
organização de todas as oportunidades e conteúdos 
no site ConexãoCoop e na negociação de parcerias 
para tornar a nossa atuação mais eficiente. Também 
foi um momento de organizar a participação de nossas 
cooperativas em feiras, realizar nossa primeira rodada 
de negócios em parceria com Apex-Brasil, além de tirar 
o Eixo Intercooperação – com o Programa Brasil Mais 
Cooperativo - do papel. 

Conheça o ConexãoCoop

PROGRAMA BRASIL MAIS COOPERATIVO (BMC) 
EIXO INTERCOOPERAÇÃO 

O BMC é o nosso maior projeto com o 
MAPA, ele contempla todas as políticas 
favoráveis ao cooperativismo agropecuário 
brasileiro. No eixo intercooperação 
executamos um projeto-piloto de mentoria 
para 24 coops da Região Nordeste, que será 
concluído no primeiro semestre de 2022. Os 
participantes receberam orientações sobre 
gestão, governança e acesso a mercados 
de outras cooperativas mais experientes. 
Quer que a sua coop seja a próxima? 
Fique de olho no lançamento do edital de 
continuidade do projeto, que deve sair no 
segundo semestre de 2022.
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CATÁLOGO
BRASILEIRO DE
COOPERATIVAS 
EXPORTADORAS

中国的       العربية       ESPAÑOL       PORTUGUÊS       ENGLISH       РУССКИЙ       FRANÇAIS

Em novembro de 2020 a OCB firmou parceria inédita com a 
Apex-Brasil para estimular a exportação cooperativista. Os 
resultados dessa parceria já estão disponíveis para sua coop.

INTERCÂMBIO DE INFORMAÇÕES ENTRE 
 A OCB E A APEX-BRASIL

Em 2016 o Ministério da Economia deixou de 
divulgar dados de exportação por empresa, 
o que impediu a continuidade da publicação 
da Balança Comercial das Cooperativas. 
A parceria com a Apex-Brasil trouxe a 
oportunidade de combinar informações das 
empresas exportadoras, ainda publicadas 
pelo Ministério da Economia, com os dados 
agregados das cooperativas apoiadas pela 
Apex e informações daquelas registradas 
na OCB para ter uma visão geral das 
exportações do cooperativismo entre 2016 e 
2020. Quer saber mais sobre as exportações 
do coop? Confira aqui.

PROMOÇÃO COMERCIAL 

Para apoiar a participação de mais 
cooperativas em feiras internacionais 
a Apex-Brasil liberou uma reserva de 
vagas para cooperativas em 9 feiras 
internacionais – Gulfood (3), Biofach 
(10), Foodex (3), Sial America(3), Expo 
Antad & Alimentaria México (3), Sial 
Paris (3), CIIE (3), Sial Interfood (3) e 
Israfood (3). Assim, cada cooperativa 
poderá contar com estandes, 
conforme seleção. É importante 
ressaltar que as coops terão o menor 
custo de participação entre todas 
as modalidades, o equivalente a 
33% do valor de um estande básico, 
que varia de acordo com cada feira. 
Os detalhes você pode conferir no 
Calendário de Ações de Promoção 
Comercial logo abaixo. 

Realizaremos, também, mais uma 
rodada de negócios internacional para 
nossas coops durante a Semana de 
Competitividade, em agosto. Fique 
de olho e não perca essa chance de 
ficar frente a frente com parceiros 
comerciais no exterior.

QUALIFICAÇÃO DAS COOPERATIVAS DO 
AGRONEGÓCIO PARA A EXPORTAÇÃO

Em agosto assinamos o Convênio de 
Cooperação Técnica e Financeira nº. 
29-06/2021, que torna a OCB entidade 
executora do Programa de Qualificação 
para Exportação do Cooperativismo, o 
PEIEX COOP. O PEIEX capacita cooperativas 
para aumentar sua competitividade 
exportadora, ofertar produtos de qualidade 
e utilizar modernas ferramentas de gestão 
empresarial. Se a sua coop é dos setores de 
cafés especiais, frutas frescas, lácteos, mel e 
proteína animal e você quer nosso apoio para 
montar um plano de negócios para exportar 
seus produtos, clique aqui.  

MERCADO 
NACIONAL 

Pensando no 
fortalecimento da 
intercooperação, a OCB 
desenvolveu a plataforma 
NegóciosCoop, que 
funciona como um grande 
marketplace para que as 
coops possam encontrar 
outras coops em nível 
nacional e, assim, fazer 
negócio e fortalecer o 
ecossistema em todo o 
país. O objetivo é consolidar 
um grande e-commerce 
cooperativista, com um 
ambiente customizado 
para que as cooperativas 
se sintam à vontade para 
expor seus produtos e 
serviços, contar as suas 
histórias e oferecer o que 
tem de melhor: a parceria. https://negocios.coop.br/

Antes de tomar qualquer decisão, é fundamental analisar 
como anda o, quais são as previsões para o nosso setor e 
atentar-se às variações no mercado. Nesta seção, você 
encontra análises e dados estratégicos para auxiliá-lo no 
processo de tomada de decisões.

ESTUDOS

Cooperativismo de olho no futuro: 

• Tendências de mercado diante de um novo mundo

• Dinâmicas emergentes do Setor Agropecuário

• Dinâmicas emergentes do Setor Financeiro

• Dinâmicas emergentes do Setor de Saúde

• Dinâmicas emergentes do Setor de Transporte

#60
ANÁLISE ECONÔMICA

Publicadas a cada 15 dias, as análises, em 
formato de infográfico, trazem um panorama 
geral da economia brasileira e mundial de 
forma clara e objetiva.

Fronteiras não são limites para o cooperativismo. 
Exportar é dar um passo importante para o crescimento 
da sua coop. É também ampliar oportunidades e contribuir 
para a dinamização da economia nacional. Para fazer isso 
com inteligência e foco, o site apresenta manuais para 
ajudar as coops a crescerem no mercado estrangeiro, 
e apresenta oportunidades de participação em feiras e 
missões internacionais. Nosso principal parceiro para 
levar sua coop para o mundo é a Agência Brasileira de 
Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil).

MERCADO 
INTERNACIONAL

Cooperativismo é trabalhar em conjunto. É assim, atuando 
juntas, que as cooperativas dão mais força ao nosso 
movimento. Esse espaço no ConexãoCoop é exatamente 
para coops que querem ir mais longe juntas. Para apoiar 
nossas coops com o 7° princípio do cooperativismo 
- Intercooperação - e atender a um pedido da nossa 
base, lançamos a primeira plataforma de negócios 
exclusivamente para o cooperativismo: o NegóciosCoop.

INTELIGÊNCIA 
DE MERCADO

AGÊNCIA BRASILEIRA DE PROMOÇÃO DE EXPORTAÇÕES 
E INVESTIVMENTOS (APEX-BRASIL) 

COOPS NAS COMPRAS PÚBLICAS

Queremos que todas as coops possam incluir o 
maior comprador do Brasil em seu portfólio de 
clientes. Para isso, monitoramos as oportunidades 
de compras e enviamos alertas personalizados 
sobre editais e licitações lançados pelo governo. 
Com esse serviço a coop pode organizar a oferta 
de produtos conforme seu interesse em nível 
municipal, estadual e nacional. E para ficar ainda 
melhor, o monitoramento inclui alertas de editais 
do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) e 
do Programa Nacional de Alimentação Escolar 
(PNAE) em todo o Brasil.

https://conexao.coop.br/mercado-nacional/compras-publicas/ 

Ficou interessado? Nosso objetivo é desenvolver 
ações para capacitar sua coop e aproximá-la de 
novos mercados. Quer saber como? Confere aí!

• + de 200 coops 
cadastradas 

• 799 editais mapeados nos 
alertas (dez/21)

• média de 26 editais 
mapeados por dia (dez/21)

• 24 coops apoiadoras do Nordeste

• 9 coops colaboradoras do Sul

• 42h de atividades de julho a 
dezembro de 2021

• 21 encontros on-line

• 14 temas sobre gestão, 
governança e mercado

Usuários cadastrados

+1.200+1.200

Chats de negociações
abertas desde o lançamento

+100+100
Anúncios de produtos e
serviços publicados

+800+800

Cooperativas
cadastradas (mar/22)

559559

CATÁLOGO BRASILEIRO DE 
COOPERATIVAS EXPORTADORAS 
(CBCEX)

O catálogo é uma publicação tradicional do 
Sistema OCB. Disponível no ConexãoCoop, 
o documento é uma verdadeira vitrine de 
prospecção de novos negócios para as coops 
exportadoras. Afinal, o material já é conhecido 
por embaixadas, consulados, organismos 
internacionais, governos e agências de 
comércio global. Sua coop já exporta? Para 
incluí-la no catálogo basta clicar aqui.  

ENCONTRO DOS ADIDOS AGRÍCOLAS

Anualmente o Mapa, que também é nosso parceiro para ações internacionais, 
realiza o Encontro dos Adidos Agrícolas Brasileiros. O objetivo é aproximar as 
entidades setoriais e os adidos agrícolas e responsáveis por realizar iniciativas 
para abrir novos mercados, promover os produtos brasileiros e atrair novos 
investimentos. A OCB, juntamente com as Unidades Estaduais, está preparando 
um documento com os pleitos e interesses do setor para levar ao 4º Encontro 
dos Adidos Agrícolas Brasileiros em 2023. Sua coop quer esclarecer dúvidas 
técnicas e prospectar eventuais mercados para seus produtos? Fique de olho 
na convocação da sua unidade, que acontecerá em setembro. 

Quer saber o 
que aconteceu 

no 3º Encontro? 
Clique aqui.

• Periodicidade: anual

• Reuniões com adidos de 18 países, 
além daqueles que atuam perante 
3 instituições internacionais

• 6 coops enviaram pleitos

• Periodicidade: anual

• Disponível em 10 idiomas

• A edição de 2022 será  
lançada no 2º semestre

https://conexao.coop.br/intercooperacao/
https://conexao.coop.br/inteligencia-de-mercado/as-exportacoes-e-o-cooperativismo/
https://conexao.coop.br/mercado-nacional/
https://conexao.coop.br/mercado-nacional/
https://conexao.coop.br/inteligencia-de-mercado/analises-e-estudos/
https://conexao.coop.br/inteligencia-de-mercado/analises-e-estudos/
https://conexao.coop.br/inteligencia-de-mercado/analises-e-estudos/
https://conexao.coop.br/mercado-internacional/
https://conexao.coop.br/mercado-internacional/
https://conexao.coop.br/inteligencia-de-mercado/
https://conexao.coop.br/inteligencia-de-mercado/
https://conexao.coop.br/catalogo-brasileiro-de-cooperativas-exportadoras/
https://conexao.coop.br/inteligencia-de-mercado/analises-e-estudos/


ACONTECE

DASHBOARD DE INDICADORES 
ECONÔMICOS

Agora está muito mais fácil olhar para 
indicadores econômicos, interpretá-los e 
construir estratégias para a sua coop. O 
Dashboard é uma plataforma de dados 
interativa e acessível, que mostra as projeções 
dos cenários internacional, nacional e regional, 
com panoramas atualizados da conjuntura do 
país. Além disso, você também pode acessar 
informações e previsões de forma segmentada 
por ramo o que vai ajudar a entender como 
as mudanças em cada uma dessas variáveis 
impactam a sua cooperativa. Está é uma 
ferramenta exclusiva para cooperativas 
registradas junto à OCB e para acessá-la basta 
utilizar o mesmo login e senha do Sou.Coop. 

Quer ter sua coop atenta às 
modificações da economia?  
Clique aqui e acesse!

CURSOS EAD 

Primeira Exportação

Vender, comprar, ganhar

Agricultura Familiar nas Compras Públicas

Pesquisador de Tendências

Um local para reunir todo o esforço de 
aprendizagem. Cursos on-line, e-books 
e manuais com dicas são o foco.

E-BOOKS 

Exportação para Cooperativas I 
Primeiros passos para exportação

Exportação para Cooperativas II 
Estratégia comercial e marketing para exportação

Exportação para Cooperativas III 
Questões operacionais para exportação 

Exportação para  
Cooperativas IV 
Cooperativismo como  
estratégia para exportação

Compras Públicas  
da Agricultura Familiar

Esse é o espaço para se 
informar sobre os eventos 
com inscrições abertas, 
saber mais sobre os 
acontecimentos que estão 
impactando seu negócio e 
as novidades que podem 
alavancar sua coop.

Uma agenda atualizada de todos os 
eventos que podem ajudar as cooperativas 
a alavancar seus negócios.

SEMANA DE COMPETIVIDADE

Em 2021 o Sistema OCB investiu nas semanas 
ConexãoCoop e InovaCoop para levar às nossas 
cooperativas reflexões sobre o cenário de negócios 
brasileiro e prepará-las para compreender as rápidas 
mudanças no perfil dos consumidores, refletir sobre 
o futuro e transformar seus negócios. Entre os dias 
22 e 26 de agosto de 2022 a inovação e os negócios 
se unem na Semana de Competitividade, na qual 
discutiremos como as cooperativas podem fazer o 
máximo com os recursos que possuem e se manterem 
relevantes na disputa por novos mercados! 

BLOG

APRENDA 
MAIS

Venda Mais

• Projeções de mais de  
12 indicadores

• Análises internacionais

• Mapas interativos para as  
análises regionais e estaduais

• Calendário com as datas de 
divulgação dos principais  
indicadores do mercado

https://conexao.coop.br/
https://conexao.coop.br/inteligencia-de-mercado/analises-e-estudos/dashboard-de-indicadores-economicos/
https://conexao.coop.br/aprendamais/primeira-exportacao/
https://conexao.coop.br/aprendamais/vender-comprar-ganhar/
https://conexao.coop.br/aprendamais/curso-ead-agricultura-compras-publicas/
https://conexao.coop.br/aprendamais/pesquisador-de-tendencias/
https://conexao.coop.br/aprendamais/serie-exportacao-para-cooperativas-volume-ii-estrategia-comercial-e-marketing-para-exportacao/
https://conexao.coop.br/aprendamais/serie-exportacao-para-cooperativas-volume-i-primeiros-passos-para-exportacao/
https://conexao.coop.br/aprendamais/exportacao-para-cooperativas-iv-cooperativismo-como-estrategia-para-exportacao/
https://conexao.coop.br/aprendamais/compras-publicas-da-agricultura-familiar/
https://conexao.coop.br/aprendamais/exportacao-para-cooperativas-iii-questoes-operacionais-para-exportacao/
https://conexao.coop.br/blog/
https://conexao.coop.br/
https://conexao.coop.br/blog/
https://conexao.coop.br/aprendamais/venda-mais/


Para não perder nenhuma dessas 
oportunidades lembre-se de acompanhar 
a agenda e o blog do ConexãoCoop! 

(MERCADOS NACIONAL E INTERNACIONAL)

CALENDÁRIO DE AÇÕES DE 
PROMOÇÃO COMERCIAIS

GULFOOD

FOODEX

EXPO ANTAD & ALIMENTARIA 

SIAL AMERICA

APAS SHOW

BIOFACH

ANUFOOD BRAZIL

SAITEX

SEOUL FOOD & HOTEL

EXPOALIMENTARIA  

EXPOINTER

A Gulfood é a maior feira de alimentos e bebidas 
do Oriente Médio, contemplando bebidas, lácteos, 
óleos, carne e frango, grãos e cereais, alimentos. A 
feira apresenta as principais tendências de mercado 
no setor de alimentos e bebidas, além de mobilizar 
os formadores de opinião e mídia especializada do 
mercado árabe.

A Foodex é a maior feira de alimentos e bebidas 
do Japão e reúne cerca de 85 mil compradores 
que comercializam dentro do país (tradings, 
distribuidores, etc). É a única feira no Japão na 
qual há uma participação organizada pelo governo 
brasileiro e sua continuidade é imprescindível em 
um mercado exigente em termos de qualidade, mas 
criador de tendências para os demais mercados do 
continente. 

A Expo & Alimentaria é organizada pela ANTAD 
e ALIMENTARIA EXHIBITIONS. Em 2018, a feira 
recebeu aproximadamente 49 mil visitantes 
(28.272 nacionais e 8.928 internacionais) e contou 
com 1.900 expositores de 31 países, com oferta 
de alimentos e bebidas, mobiliário, máquinas/
equipamentos, tecnologia, higiene e cosméticos.

O SIAL America acontecerá em Las Vegas - 
EUA, de 22 a 24 de março de 2022, unindo toda 
a comunidade de alimentos e apresentando 
todas as categorias de alimentos e bebidas aos 
principais importadores, empresas de serviços 
de alimentação, distribuidores, varejistas e 
atacadistas. A rede SIAL tem mais de 50 anos de 
experiência na entrega de eventos gastronômicos 
que fornecem conexões de negócios, conteúdo 
inspirador e uma plataforma de exportação 
incomparável.

A 36ª edição da Apas Show vai acontecer no 
período de 16 a 19 de maio de 2022, no Expo Center 
Norte, em São Paulo. O evento de grande porte, 
conhecido tradicionalmente em todo o Brasil por 
reunir alguns dos principais setores da cadeia 
alimentar e de bebidas, entre outros, promete ser 
um dos maiores acontecimentos do ano para o 
varejo. Com mais de 75 mil m2 de área de exposição, 
congresso de gestão, conexão de negócios, arena 
de inovação, evento de responsabilidade social e 
projeto de sustentabilidade, entre outros, a Apas 
Show é um evento completo. 

A Biofach, que acontece há 29 anos, é 
considerada hoje como a principal feira 
comercial de alimentos orgânicos do mundo. Na 
edição de 2020, o evento contou com mais de 
47.000 visitantes de 136 países e cerca de 3.792 
expositores, que tiveram a oportunidade de 
descobrir novidades, tendências e inovações de 
todo o mundo.  A edição de 2022 será de 26 a 29 
de julho, na Alemanha. 

Anufood Brazil é uma feira de negócios exclusiva 
para o setor de alimentos e bebidas. Participam 
do evento os principais tomadores de decisão de 
distribuidores, atacadistas, redes de restaurantes 
e franquias, rede hoteleiras, empórios e grandes 
redes de supermercados de todo o Brasil. Na 
última edição de 2020, foram mais de + 9 mil 
visitantes qualificados; + de 400 marcas nacionais e 
internacionais; compradores de 43 países e rodadas 
de negócios com mais de 1.250 reuniões e bons 
negócios gerados. Em breve, mais informações!

Saitex é a maior feira multissetorial da África. 
Excelente oportunidade para importadores e 
exportadores locais e internacionais para se 
conectarem com todos os setores. O compromisso 
do evento é conectar a África à economia global. 

A Seoul Food & Hotel é organizada em cooperação 
com importantes parceiros, como a renomada 
organizadora de feiras UBM Allworld. Seu objetivo 
é proporcionar às empresas participantes 
a oportunidade de se encontrarem com 
importadores, distribuidores, compradores da 
indústria de varejo, catering e hotelaria. O evento 
pode ser uma ótima porta de entrada no mercado 
asiático para as empresas do setor de alimentos e 
bebidas brasileiro. 

A Expoalimentaria é uma feira de negócios 
multisetorial, que vem se firmando como uma das 
mais importantes da América do Sul. Inclui os 
setores de alimentos e bebidas, serviços, máquinas 
e equipamentos e embalagens. Entre as atividades 
promovidas pela feira, destacam-se: salão de 
inovação, programação gastronômica, cozinha 
show, salão de café e cacau, salão de pisco e 
chocolate e rodada de negócios. Em 2019, a feira 
recebeu 560 expositores oriundos de 26 países. 
O evento promoveu cerca de 1.500 produtos e 
registrou negócios da ordem de USD850 milhões. 
Cerca de 50 mil visitantes estiveram presentes.

ExpoInter é uma feira agropecuária de destaque 
nacional e internacional, realizada no Rio Grande 
do Sul. É considerada a maior feira de exposição de 
animais da América Latina. 
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Acesse: https://conexao.coop.br/evento/gulfood-2022

Acesse: https://conexao.coop.br/evento/foodex-2022

Acesse: https://conexao.coop.br/evento/sial-america-2022

Acesse: https://conexao.coop.br/evento/anufood-brazil-2022

Acesse: https://conexao.coop.br/evento/expo-antad-alimentaria

Acesse: https://conexao.coop.br/evento/apas-show

Acesse: https://conexao.coop.br/evento/saitex

Acesse: https://conexao.coop.br/evento/expoalimentaria-peru

Acesse: https://conexao.coop.br/evento/biofach-2022

Acesse: https://conexao.coop.br/evento/expointer-2

Acesse: https://conexao.coop.br/evento/seoul-food-hotel

https://conexao.coop.br/


SIAL PARIS 

AGRINORDESTE

ISRAFOOD 

CHINA INTERNATIONAL IMPORT EXPO 

SEMANA INTERNACIONAL DO CAFÉ

SIAL INTERFOOD 

RODADA COMPETITIVIDADE OCB 

GREEN RIO

A feira Sial Paris é uma das maiores e mais 
importantes plataformas de negócios do 
mundo para a indústria internacional de alimentos, 
em termos de qualidade e de quantidade de oferta. 
Está posicionada como a maior plataforma de 
inovação para o setor de alimentos e reúne 
compradores de todo o mundo!

Considerado o maior evento de agricultura do Norte 
e Nordeste, a feira Agrinordeste se destaca com 
ações de caráter permanente e já consolidado com 
um fórum gerador de conhecimentos especializado 
em assuntos do setor agropecuário. 

Israfood é a maior feira de alimentos e bebidas 
de Israel. Desde 1984, a feira anual apresenta 
as principais tendências de mercado no setor 
de alimentos e bebidas, além de mobilizar os 
formadores de opinião e mídia especializada do 
mercado local. 

Acesse: https://conexao.coop.br/evento/israfood

A CIIE é a primeira feira nacional de importação do 
mundo e é organizada pelo governo chinês desde 
2018. Já em sua 1ª edição, o evento contou com 
a participação de mais de 100 países e 150.000 
compradores. Em 2019, participaram mais de 500.000 
visitantes, 3.800 expositores e 700 veículos de 
comunicação. Em 2020, serão 600.000 m² de área de 
exibição de produtos de diferentes setores. 

A Semana Internacional do Café (SIC) é uma 
das maiores feiras do setor. O evento tem como 
objetivo conectar e gerar oportunidades para toda 
a cadeia do café brasileiro no acesso a mercados, 
conhecimento e negócios.

Acesse: https://conexao.coop.br/evento/semana-
internacional-do-cafe-2

A Sial Interfood é a maior feira de alimentos 
e bebidas da Indonésia. Acontece há 19 anos, 
oferecendo um evento emocionante e ajudando 
empresas de alimentos e bebidas a entrar no 
promissor mercado asiático. 

Momento preparado pela OCB para as cooperativas 
brasileiras darem match com novos clientes. Vamos 
unir compradores e vendedores em 2 rodadas 
de negócios, uma nacional e uma internacional, 
durante a Semana de Competividade. O evento 
será gratuito para as cooperativas regulares com 
o Sistema OCB. 

A feira Green Rio vem se firmando como a 
plataforma de negócios que reúne expositores, 
palestrantes e representantes da Economia Verde, 
dos setores orgânico e sustentável.  
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Acesse: https://conexao.coop.br/evento/sial-paris

Acesse: https://conexao.coop.br/evento/agrinordeste-2

Acesse: https://conexao.coop.br/evento/china-international-import-expo

Acesse: https://conexao.coop.br/evento/sial-interfood

Acesse: https://conexao.coop.br/evento/green-rio-2

Acesse: https://conexao.coop.br/evento/rodada-competividade-ocb

MS

/sistemaocbms

https://www.ocb.org.br/

