
O Sistema OCB está sempre focado na competitividade e na sustentabilidade dos negócios das coops brasileiras. 

E na agricultura familiar não poderia ser diferente. Produtos e serviços voltados para fortalecer e desenvolver as coope-

rativas e seus cooperados, além de um olhar vigilante nas leis e políticas públicas que afetam o setor.

Aqui neste portfólio você vai conhecer o que temos disponível para a sua cooperativa.

Vamos juntos?

COOPERATIVAS 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 para as cooperativas cadastradas sobre editais e licitações 

lançados pelo governo. Com esse serviço a coop pode organizar a oferta de produtos conforme seu interesse em nível muni-

cipal, 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.

média de 780

Criação:
outubro de

Editais 
mapeados por mês:

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

2018

AGRICULTURA FAMILIAR
CONHEÇA AS AÇÕES DO SISTEMA OCB 
PARA APOIAR SUA COOPERATIVA

ACESSO A MERCADOS
 ■ Cooperativas nas compras públicas

 ■ NegóciosCoop

 ■ Feiras e rodadas de negócios

 ■ Primeira exportação

CURSOS E PUBLICAÇÕES
 ■ Compras públicas da 

agricultura familiar

 ■ Série “primeira exportação” 
para cooperativas

 ■ Delivery: como implantar

 ■ Venda mais

PARCERIAS
 ■ Mapa, APEX

GOVERNANÇA E GESTÃO
 ■ Faça a autoavaliação da sua coop

REPRESENTAÇÃO POLÍTICA-
INSTITUCIONAL

 ■ Defesa das coops de agricultura familiar

ACESSO A MERCADOS
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NEGÓCIOSCOOP

Uma plataforma que incentiva e fomenta a intercooperação e elimina as barreiras que impedem que coops nos quatro cantos 

do Brasil façam negócios. É simples, ela funciona como uma vitrine onde as cooperativas expõem seus produtos e serviços 

e são encontradas facilmente por outras cooperativas. Se a sua coop ainda não está nesse marketplace cooperativista, não 

perca tempo, cadastre-se agora!

ACESSE: https://negocios.coop.br/

FEIRAS E RODADAS DE NEGÓCIOS

As feiras são espaços de troca e uma vitrine para seus produtos. Nelas você tem a oportunidade de fazer contatos com poten-

ciais clientes e parceiros importantes para a sua coop. Além disso, é um momento ideal também para analisar os concorrentes 

e sentir o termômetro do mercado, bem como conhecer as tendências para o seu ramo. Com parcerias fechadas pelo Sistema 

OCB com o Mapa e a Apex-Brasil, nossas coops da agricultura familiar têm lugar garantido nas principais feiras e rodas de ne-

gócio no Brasil e no mundo!

Quer saber em primeira mão dessas oportunidades? Clique e confira a agenda que temos atualizada para você.

ACESSE:
https://conexao.coop.br/mercado-nacional/feiras/
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PRIMEIRA EXPORTAÇÃO

As fronteiras do Brasil não são limites para as nossas cooperativas. O mercado internacional está aberto e cheio de opor-

tunidades que podem se encaixar no perfil da sua coop, mas para isso é preciso estar preparado. A Agência Brasileira de 

Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil) é uma das principais parceiras do Sistema OCB quando o assunto 

é promover e capacitar as cooperativas brasileiras para o mercado internacional. Por meio do programa PEIEX Coop vamos 

preparar as coops agro para exportar passo a passo.

Atendimentos 
iniciam em 2022

ACESSE:
https://conexao.coop.br/mercado-internacional/

COMPRAS PÚBLICAS DA AGRICULTURA FAMILIAR

Uma cartilha e um curso a distância que explicam tudo que uma coop da agricultura familiar precisa saber para participar 

dos editais de compras e alimentos do maior consumidor do país: o Poder Executivo. Detalhamos os documentos neces-

sários, os programas e modalidades voltados às cooperativas, entre outras informações essenciais para o sucesso da sua 

coop nas contratações públicas.

SÉRIE “PRIMEIRA EXPORTAÇÃO” PARA COOPERATIVAS

Queremos que aumente cada vez mais o número de coops brasileiras que conquistam o mercado in-

ternacional. Pensando nisso, o Sistema OCB disponibilizou um curso EAD e uma série de livros digitais 

para auxiliar nossas coops sobre procedimentos e operações necessárias para ingressar, de forma 

competitiva, em outros mercados ao redor do mundo.

ACESSE: https://conexao.coop.br/aprenda-mais/

CURSOS E PUBLICAÇÕES

ACESSE: https://conexao.coop.br/aprenda-mais/

https://in.coop.br/coopsexportadoras
https://in.coop.br/compraspublicas
https://conexao.coop.br/aprenda-mais/


DELIVERY: COMO IMPLANTAR

Quando pensamos em delivery, associamos imediatamente com comida né? Inclusive, diversas cooperativas brasileiras já es-

tão totalmente adaptadas a essa nova realidade e fazendo muito sucesso. Quer conhecer o passo a passo para a implantação 

de delivery na sua coop? Então acesse agora o e-book sobre o assunto e confira!

Você vai aprender: como implantar um delivery; fomentar a intercooperação com o serviço; quais ferramentas podem ser usa-

das para implementar.

VENDA MAIS

Conheça o passo a passo para utilizar as redes sociais para gerar negócios. No Brasil, mais de 140 milhões de pessoas estão 

conectadas em alguma delas. Ou seja, tem muita gente para falar e ouvir o que se tem a dizer nesses espaços. É exatamente por 

isso que é fundamental que a sua cooperativa tenha presença digital e use as redes sociais de forma assertiva para impulsionar 

os negócios. Acesse agora o curso a distância Venda Mais e confira as técnicas para montar boas estratégias de comunicação 

e vendas para a sua coop usando as redes sociais como ferramenta.

Você vai aprender: como gerar vendas; como usar as redes sociais para acelerar o crescimento do seu negócio; como montar 

estratégia de vendas usando as redes.

ACESSE:

ACESSE:

https://conexao.coop.br/aprendamais/delivery-como-implantar/

https://conexao.coop.br/aprendamais/venda-mais/

A parceria com o Mapa é permanente! Estamos trabalhando juntos para que as co-

ops participem de feiras de bebidas e alimentos nacionais e internacionais para am-

pliar as oportunidades de negócios. Também desenvolvemos programas de gestão, 

governança, liderança e intercooperação.

PARCERIAS
Mapa – Ministério da 
Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento



Firmamos parceria inédita com a Apex-Brasil para estimular a exportação cooperati-

vista. A parceria prevê intercâmbio de informações entre OCB e Apex-Brasil, promoção 

de negócios comerciais e também qualificação das cooperativas do agronegócio para 

a exportação. No caso da qualificação, a Apex-Brasil já desenvolve o PEIEX - Progra-

ma de Qualificação para Exportação para que empresas iniciem o processo de forma 

planejada e segura. Agora, estamos trabalhando para oferecer o PEIEX COOP, voltado 

especialmente para cooperativas agroindustriais. Todo o atendimento será gratuito e 

100% digital. Queremos difundir, cada vez mais, a cultura exportadora em nosso setor. 

Apex-Brasil – Agência 
Brasileira de Promoção 
de Exportações e 
Investimentos

FAÇA A AUTOAVALIAÇÃO DA SUA COOP

Governança e gestão são dois ingredientes indispensáveis para um negócio de sucesso. No cooperativismo a gente sabe que 

isso significa contar com um modelo estratégico de direção que reforce valores como autogestão, transparência e participação. 

A ideia é promover boas práticas e dar ainda mais segurança, agilidade e eficiência às operações de sua cooperativa. É por isso 

que ela precisa do Programa de Desenvolvimento da Gestão das Cooperativas, o PDGC.

Realizado em ciclos anuais e totalmente on-line, o PDGC trabalha com uma metodologia que aumenta a eficiência da gestão e 

a competitividade das organizações. É o Modelo de Excelência da Gestão® (MEG), da Fundação Nacional da Qualidade (FNQ), 

adaptado à realidade do cooperativismo.

GOVERNANÇA E GESTÃO

ACESSE:
https://pdgc.somoscooperativismo.coop.br/



DEFESA DAS COOPS DE AGRICULTURA FAMILIAR

O Sistema OCB foi criado para ser a voz das cooperativas brasileiras. Estamos sempre presentes, mostrando todos os benefícios 

que o cooperativismo é capaz de trazer para as pessoas e para o país. Atuamos, principalmente, junto aos poderes Executivo, 

Legislativo e Judiciário e com entidades internacionais em busca de conquistas e avanços para o setor. Criamos redes de rela-

cionamento para deixar o cooperativismo brasileiro cada vez mais forte. Trabalhamos para deixar o cooperativismo sempre em 

pauta, construindo políticas públicas positivas para o setor e, consequentemente, para o desenvolvimento social e econômico 

do país. Articulamos junto aos deputados e senadores leis de incentivo ao modelo cooperativista, sendo a Frente Parlamentar 

do Cooperativismo uma grande aliada nessa missão.

REPRESENTAÇÃO POLÍTICA-INSTITUCIONAL

/sistemaocb

ENTRE ALGUMAS DAS CONQUISTAS DO SISTEMA OCB PARA AS COOPS 
DA  AGRICULTURA FAMILIAR ESTÃO:

●   Ampliação para 2 anos do prazo de validade das Declarações de Aptidão (DAP).

●   Nova forma de cálculo para concessão da Declaração de Aptidão ao Pronaf (DAP) permitindo que uma coop 

singular possa ser beneficiária da DAP Jurídica quando seu o quadro de cooperados for constituído por mais da 

metade de agricultores familiares com DAP ativa.

●   Atuação no orçamento da União para garantir recursos para os programas de compras públicas.

●   Ajustes em linhas de crédito do Pronaf ampliando limites e prazos.

●   Habilitação on-line de cooperativas para o Selo Combustível Social, garantindo agilidade no processo e evitando 

a tramitação de documentação por via física.

●   Novos critérios para o PAA-CDS, dando prioridade para as cooperativas nos projetos de compras públicas de 

alimentos operacionalizadas pela Conab.

●   Publicação do Decreto 10886/21, que amplia a participação da agricultores familiares em programas do governo.

●   Lei e Decreto regulamentador do Selo Arte, responsável por identificar os produtos artesanais no processo de 

comercialização em todo o território nacional, para desburocratizar a produção e a venda desses alimentos, 

ampliando o mercado para o setor.

●   Portaria do Mapa que possibilita aos agricultores familiares associados às coops agropecuárias não detentoras 

de DAP Jurídica comercializarem sua matéria-prima no âmbito do programa, o que auxilia a inclusão produtiva 

e social dos agricultores familiares fornecedores de matéria-prima para a produção de biodiesel.

●   Acordos de cooperação com a Conab e com o Banco do Nordeste, com objetivo de expandir e melhor qualificar o 

atendimento a empreendimentos cooperativos e a produtores rurais cooperados. Os acordos preveem intercâmbio 

de informações, capacitação para o fortalecimento de cooperativas de agricultores familiares e apoio financeiro.

●   Após anos de luta, as cooperativas de crédito vão acessar mais recursos FNO e terão mais condições de atender 

mini e pequenos agricultores familiares e suas cooperativas de produção.

/sistemaocbms

MS




