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Informes da OCB para a RECM 

Ações realizadas entre julho de 2016 e março de 2017 

 

1. Missão Internacional à Argentina 

O Sistema OCB promoveu Missão de Estudos à Argentina, em julho de 2017, com 

lideranças de cooperativistas de transportecom o objetivo de buscar oportunidades de 

negócios para as cooperativas brasileiras. O grupo visitou diversas organizações ligadas 

ao cooperativismo argentino em Buenos Aires, Rosário e Sunchales. A delegação foi 

recebida pelo presidente do Instituto Nacional de Associativismo e Economia Solidária, 

INAES e pela Embaixada do Brasil em Buenos Aires. 

2. Rodada de negócios com cooperativas de transporte 

A OCB promoveu uma rodada de negócios entre cooperativas e possíveis compradores 

e fornecedores. O evento aconteceu no Rio Grande do Sul, durante feira de comércio 

internacional organizado por uma cooperativa membro do Sistema. Entre os parceiros 

internacionais, contamos com a participação de representantes de cooperativas 

argentinas. 

3. Missão Internacional de Cooperativas do Tocantins aos Estados Unidos 

O Sistema OCB apoiou a Missão de Prospecção Comercial do Sistema OCB-TO aos 

Estados Unidos. A delegação de 20 dirigentes de cooperativas tocantinenses teve um 

curso de capacitação na Universidade de Wisconsin, além de visitas a cooperativas no 

Estado. A delegação também teve a oportunidade de realizar um curso na Bolsa de 

Valores de Chicago.  

4. Prêmio Cooperativa do Ano 

A OCB promove a cada dois anos o Prêmio Cooperativa do Ano. A edição 2016 

aconteceu em novembro e premiou cooperativas das cinco regiões do país. A 

cerimônia contou com a presença de diversas autoridades brasileiras, lideranças 

cooperativistas, além de parceiros internacionais. 

5. Participação na Conferência Regional da Aliança Cooperativa Internacional  

A OCB esteve representada na Conferência Regional da Aliança Cooperativa 

Internacional para as Américas. O evento aconteceu na Cidade de Montevidéu entre 

os dias 14 e 18 de novembro. A participação do Sistema contou com 

aproximadamente 30 dirigentes das cinco regiões do país. 

6. Exportação de Cooperativas Brasileiras em 2016 

Na primeira semana de 2017, o Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços 

divulgou os dados das exportações de cooperativas em 2016. Segundas as estatísticas 

de exportações diretas de cooperativas, aquelas sem a participação de tradings, a 



 

 

soma das exportações no ano passado chegou a US$ 5,137 bilhões. No período, 240 

unidades cooperativas, incluídas neste número as cooperativas e suas filiais, fizeram 

exportação de forma direta. Destas, 215 unidades exportadoras estão registradas 

junto à OCB, o que dá ao sistema uma participação de 93,7% entre as cooperativas 

exportadoras. Com relação ao valor exportado, a participação das cooperativas do 

sistema OCB chega a 97% de todo valor exportado. 

Entre janeiro e dezembro de 2016 a soma das exportações de cooperativas brasileiras 

chegou ao valor de US$ 5,137 bilhões. O volume bruto de exportações no período 

apresentou um aumento de 12,09%, passando de 3,3 milhões de toneladas em 2015 

para 3,7 milhões de toneladas em 2016. 

Miúdos de frangos (US$ 926 milhões, 18,9% da pauta), açúcares (US$ 721 milhões, 

14,4%) e cafés em grãos (US$ 681 milhões, 13,26%) foram os destaques nas 

exportações situando-se com os principais produtos negociados na pauta. 

O principal país de destino das exportações de cooperativas brasileiras no ano passado 

foi a china, que concentrou 18,9% das exportações. A Alemanha aparece em segundo 

lugar, concentrando 7,7% de tudo que nossas cooperativas exportaram no período. O 

terceiro principal destino das exportações foram os estados unidos com um montante 

de 7,6% do valor total exportado pelas cooperativas em 2016. 

Das 240 unidades cooperativas realizaram exportações diretas: 8 exportaram valores 

acima de US$ 100 milhões, 11 com vendas entre US$ 50 e 100 milhões; 29 entre US$ 

10 e 50 milhões; 15 entre US$ 5 e 10 milhões; 53 entre 1 e 5 milhões; e 124 

cooperativas com vendas até US$ 1 milhão. Contabilizando as filiais que também 

exportaram, totalizam-se 223 unidades cooperativas.  

Para diversificar ainda mais a gama de produtos exportados, a OCB mantém 

constantemente atualizado o catálogo brasileiro de cooperativas exportadoras. A 

publicação é traduzida para sete línguas e divulgada nas embaixadas, consulados, 

organismos internacionais, governos e agências de comércio global, além de estar 

disponível online.  

O trabalho de promoção comercial envolve ainda o desenvolvimento de estratégias de 

posicionamento dos produtos desenvolvidos pelas cooperativas brasileiras no 

mercado internacional. Para isso, fazemos a prospecção de oportunidades comerciais, 

roteiros técnicos e contatos com agentes de governo, nacionais e estrangeiros, e 

organizações internacionais. O objetivo maior do nosso trabalho é criar conexões entre 

os nossos cooperados e seus potenciais clientes internacionais. 

7. Reunião com a Organização das Nações Unidas  

Buscando identificar áreas de cooperação, o presidente do Sistema OCB, Márcio Lopes 

de Freitas, se reuniu com o Coordenador Residente do Sistema ONU no Brasil, 

NikyFabiancic. OCB e Sistema ONU acertaram a criação de um grupo de trabalho que 

deverá coordenar ações conjuntas. 

8. Missão Comercial de Cooperativas Baianas à França e Alemanha  

Buscando apoiar a inserção internacional dos produtos de cooperativas agropecuárias 

baianas, o Sistema OCB apoiou a OCEB na realização de uma missão comercial à 



 

 

França e Alemanha. Presidentes de cooperativas do estado tiveram a oportunidade de 

visitar o Salão da Agricultura em Paris e visitaram diversos importadores nos dois 

países. 

9. Seminário Internacional “O Cooperativismo e os Objetivos do Desenvolvimento 

Sustentável: Combinando Impacto Econômico e Social para um Futuro Melhor” 

A OCB organizou, em parceria com a Unimed do Brasil e a Aliança Cooperativa 

Internacional, o Seminário Internacional “O Cooperativismo e os Objetivos do 

Desenvolvimento Sustentável? Combinando Impacto Econômico e Social para um 

Futuro Melhor. O evento aconteceu em São Paulo, no dia 6 de março e contou com a 

presença de 200 participantes de aproximadamente 30 países e 20 estados brasileiros. 

 

Próximos eventos 

1. Lançamento da Agenda Institucional do Cooperativismo  

No próximo dia 5 de abril, o Sistema OCB fará o lançamento da Agenda Institucional do 

Cooperativismo, versão 2017. A publicação anual conta com os posicionamentos do 

Sistema OCB para os três Poderes da República. Nela constam as demandas do 

cooperativismo brasileiro para futuras legislações e criação de políticas públicas. 

 

2. Missão de cooperação em Botsuana 

Finalizando a primeira fase do projeto “Fortalecimento do Cooperativismo e 

Associativismo Rural em Botsuana, a OCB enviará uma delegação para avaliação das 

atividades realizadas na cidade de Kweneng, entre os dias 29 de maio e 3 de junho. O 

projeto iniciado em 2013 tem como objetivo capacitar lideranças rurais para a 

fundação de cooperativas de horticultores. 

 

3. Missão Comercial do Ramo Transporte ao Chile  

Entre os dias 17 e 21 de julho, a OCB promoverá uma missão de prospecção de 

negócios ao Chile. Participarão do evento presidentes de cooperativas de transporte 

de todo Brasil. O grupo será recebido pela Embaixada do Brasil em Santiago, 

cooperativas e diversos agentes comerciais. 


