
Proposta de criação de grupo de trabalho na RECM para ações 

conjuntas para acesso a mercados 
 

Objetivos do grupo de trabalho: Desenhar proposta de atuação da RECM para apoiar as cooperativas 

na sua inserção a mercados. 

Principais frentes de atuação: 

1. Mapeamento de possíveis parcerias entre cooperativas em região de fronteira 

O grupo levantará o perfil das cooperativas que atuam nas regiões de fronteira entre os países 

do Mercosul e a principal demanda de produtos. A partir destes dados, o GT identificará 

possíveis oportunidades de parcerias de exportação e importação de produtos e serviços entre 

as cooperativas. 

 

2. Organização de missões comerciais de cooperativas do Mercosul e da participação em feiras 

internacionais de comércio  

O GT entrará em contato com as agências governamentais responsáveis pela facilitação da 

participação de empresas e cooperativas em feiras e eventos internacionais. A partir das listas 

de eventos com participação dos quatro países, propor a participação conjunta de cooperativas 

do Mercosul em estande único. 

 

3. Acesso conjunto a terceiros mercados 

O grupo estudará as cadeias em que as cooperativas detêm grande participação nos quatro 

países membros do Mercosul e seus associados e estudará formas de acesso a terceiros 

mercados de forma conjunta. Uma parceria entre as cooperativas do Mercosul faria com que o 

grupo ganhasse em escala, frequência e capacidade de abastecimento.  

Um exemplo é o setor de lácteos. Os quatro países membros do Mercosul têm sua produtividade 

concentrada em cooperativas e há um excesso de produção. Seria possível estudar uma parceria 

entre no âmbito do Mercosul para que as cooperativas acessassem conjuntamente terceiros 

mercados, como por exemplo na SACCU, a União Aduaneira dos Países da África Austral, com a 

qual o Mercosul possui um acordo de livre comércio. 

Participantes: Dois representantes de cada país membro do Mercosul, sendo um representante do 

governo e um representante de organização representativa. 

Reuniões: A princípio, reuniões virtuais. Se necessário, agendar um encontro presencial antes da reunião 

de novembro. 

Coordenação: A coordenação do Grupo de Trabalho será de um dos membros do país que está 

presidindo a RECM. 

A secretaria será escolhida entre os membros do GT em sua primeira reunião. 

Metas: Até a segunda reunião da presidência pro-tempore brasileira, criar uma proposta de plano de 

ações para o ano de 2018 que contemple: 

→ O levantamento de cooperativas (e seus produtos) atuantes nas regiões de fronteira e 

interessadas no comércio e na intercooperação transfronteiriça. 



→ Mapeamento das missões e feiras internacionais apoiadas pelos governos que poderiam 

contemplar ações conjuntas da RECM em 2018. 

→ Proposta de uma cadeia produtiva comum aos países membros para trabalho de acesso a 

mercados. 


