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Propor e implementar 

políticas públicas para o 

cooperativismo e o 

associativismo rural, 

visando o bem-estar

social e o 

desenvolvimento rural 

sustentável.

CGCOOP - Objetivos



Confederação Nacional 
das Cooperativas

É a entidade sindical de
grau máximo das
cooperativas. Seu
trabalho é defender os
interesses da categoria,
promovendo, ainda, a
integração entre as
federações e os
sindicatos de
cooperativas.

Organização das 

Cooperativas Brasileiras

Instituição responsável
pelo fomento e defesa do
sistema cooperativista
brasileiro. Promove o
cooperativismo junto aos
poderes Executivo,
Legislativo e Judiciário e
representa o movimento
dentro e fora do país.

Serviço Nacional de 
Aprendizagem do 
Cooperativismo

A instituição promove a
autogestão e difunde a
cultura cooperativista.
Integrante do Sistema S
brasileiro, o Sescoop foi
criado pela Medida
Provisória nº 1.715/1998 e
regulamentado pelo
Decreto nº 3.017/1999.
Foca no desenvolvimento
das pessoas e dos
negócios para fortalecer o
cooperativismo.

Brasil - Representação



União Nacional das Cooperativas de Agricultura Familiar 
e Economia Solidária

Representa nacionalmente as cooperativas, com o
objetivo de ser um instrumento para os agricultores e
agricultoras familiares, visando o desenvolvimento
sustentável .

Central de Cooperativas e Empreendimentos Solidários

Sua missão é organizar, representar e articular, de
forma ampla e transparente, as cooperativas,
associações e outros empreendimentos
autogestionários da economia solidária, resgatando e
promovendo a intercooperação, a igualdade social e
econômica, a dignidade humana e o desenvolvimento
sustentável.

Brasil - Representação



Cooperativismo – Aspectos Legais

❖ Constituição Federal/88

Autonomia das cooperativas

Art. 5°, Inc. XVIII – A criação de associações e, na forma da lei, a de cooperativas independem de

autorização, sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento.

Papel do Estado

Art. 174, § 2° - A lei apoiará o cooperativismo e outras formas de associativismo.

❖ Lei nº 10.683/03

Art. 27° - Os assuntos que constituem áreas de competência de cada Ministério são os seguintes,

Item I – Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento,

a)...

l) – Cooperativismo e Associativismo Rural.



Cooperativismo no Mundo

Fonte: OCB



Cooperativismo no Brasil

❖ 6,6 mil cooperativas, distribuídas em 13 ramos de atividades;

❖ 12,7 milhões de associados;

❖ 361 mil empregos formais;

❖ 6,2 % da população brasileira é associada a cooperativa;

❖ 24,4% da população brasileira, somadas as famílias dos cooperados

representam 51 milhões de pessoas;

❖ O Brasil exportou em 2016, US$ 5,3 bilhões, mantendo relações

comerciais com 148 países;

❖ 50% de tudo o que é produzido no setor agropecuário brasileiro

passa por cooperativa;

❖ 48% do total da produção de alimentos é produzido por cooperativa.

Fonte: OCB, MDIC e IBGE.
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Fortalecer o cooperativismo e o associativismo

rural visando à melhoria da qualidade de vida, a

organização e sustentabilidade da base

produtiva, a geração de trabalho, emprego e

renda, a inclusão social e a redução das

desigualdades regionais.

Objetivo da Política Governamental



- Promover a capacitação profissional em gestão de

cooperativas e associações rurais de 7.000 dirigentes e

empregados dessas instituições.

Metas para o Cooperativismo – 2016/2019

- Promover a educação, formação e capacitação de 9.000

associados de cooperativas e associações rurais, e

organização da base produtiva e gestão da propriedade

rural.



– Implementação de parceiras públicas privadas, nacionais e internacionais, com vistas ao

fortalecimento e desenvolvimento do cooperativismo e associativismo rural;

– Implementação da participação da juventude e equidade de gênero no cooperativismo e

associativismo rural e igualdade de oportunidades nas tomadas de decisões;

– Concessão de créditos às Cooperativas e Associações Rurais – Bancos Públicos

(PRODECOOP e PROCAP-AGRO) – Secretaria de Política Agrícola;

– Produção e distribuição de material institucional, técnico e acadêmico para promoção e

divulgação do cooperativismo e associativismo rural;

Iniciativas para o Cooperativismo – 2016/2019



Organização, sustentabilidade e 

longevidade das cadeias produtivas com 

sucessão rural e cooperativa

Resultados Esperados



A Coordenação desenvolve suas ações por meio de 5 programas distintos:

COOPERGÊNERO – Visa igualdade de gênero e de oportunidades, como incentivo ao

aumento da participação feminina nas cooperativas e associações rurais e sua inserção

na economia do país. Programa criado por Portaria Ministerial;

PROCOOPJOVEM - Programa de Estímulo e Promoção do Cooperativismo para Juventude;

INTERCOOPERAR - Programa de Incentivo a Intercooperação e Acesso à Mercados,

fomentar a cooperação, a inovação e a ampliação do negócio regional, por meio da integração

produtiva entre as cooperativas do MERCOSUL;

COOPERAMBIENTAL - Programa Educativo de Recuperação de Áreas Degradadas em

Cooperativas e Associações de Pescadores;

PROMOCOOPE - Programa de Promoção e Divulgação da Prática do Cooperativismo.

Coordenação de Promoção e Fortalecimento do 

Cooperativismo e do Associativismo Rural



A Coordenação desenvolve suas ações por meio de 2 programas distintos:

ProfiCoop – Visa estimular a profissionalização da gestão e a

intercooperação entre cooperativas e o mercado, almejando a

profissionalização de dirigentes e gestores de cooperativas;

Agro+ Produtor Rural – Produção Integrada de Sistemas

Agropecuários em Cooperativismo e Associativismo Rural.

Coordenação de Organização e Desenvolvimento do 

Cooperativismo Agropecuário



Divulgação dos Programas e Editais de Chamamento Público:

• Portal dos Convênios – SICONV – www.convenios.gov.br

• Diário Oficial da União – www.imprensanacional.gov.br

• Site do MAPA – www.agricultura.gov.br

Instrumento para formalização de parcerias

http://www.convenios.gov.br/
http://www.imprensanacional.gov.br/
http://www.agricultura.gov.br/


A norma do Estatuto de Cooperativas do Mercosul, encontra-se

no âmbito da Secretaria Executiva do MAPA para publicação no

Diário Oficial da União. Após a sua publicação, a Seção

Nacional se reunirá para tratativas sobre a regulamentação da

norma

Informes – Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento

Estatuto de Cooperativas do MERCOSUL



Informes – Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento

As mulheres conquistaram definitivamente seu espaço.

Deparei-me com esta frase estampada em um outdoor ao desembarcar

recentemente na cidade de Maringá/PR.

Fiquei bastante feliz e refleti muito sobre o significado dessa frase, pois há 27 anos,

ali mesmo, na cidade de Maringá, iniciei minha trajetória nas questões de gênero, quando

conclui meu trabalho de pós-graduação com o tema inédito e ousado para a época,

“Relações de Trabalho X Violência Contra a Mulher”. Através de abordagem

socioeconômica do desenvolvimento da agricultura norte paranaense, com forte

expressão na cultura do café e suas consequências pós erradicação da mesma,

estudamos as transformações econômicas daquele momento o que nos levou a analisar o

crime como um fenômeno social, colocando em risco a família, visto a crescente violência

contra esta.

Publicação do artigo Avanços e Consolidação das Questões de 

Gênero no Mundo Contemporâneo em comemoração ao Dia 

Internacional da Mulher, publicado na página do Ministério da 

Agricultura.



Informes – Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento

A partir daí, anos 90, percorremos caminhos compromissados com a equidade de

gênero e igualdade de oportunidades, até chegarmos ao sistema cooperativo como

modelo de sociedade socioeconômica organizada.

Do final dos anos 90 aos primeiros anos do sec. XXI, iniciaram-se ações mais

concretas no sistema cooperativista, seguindo a linha apontada por Roberto Rodrigues

em seu discurso de posse em Genebra, ano de 1997, ao assumir a presidência da Aliança

Cooperativa Internacional, quando efetivamente tomou para si o compromisso de

estabelecer normas e procedimentos sobre a questão de gênero. Entre as prioridades de

sua gestão estava a participação da mulher e do jovem.

Ali estava lançada fértil semente para a transformação e futuro das relações de

gênero econômico-sociais do cooperativismo.

A mudança do papel socioeconômico da mulher no mundo contemporâneo é

incontestável e ocupa espaços cada vez mais relevantes.

As mulheres hoje no Brasil, constituem mais da metade da população e a maioria

esta inserida diretamente na economia do país.



Informes – Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento

Despertar a consciência cooperativista e consequentemente promover sua inserção

como agente participativo e transformador nos processos de gestão e inovação da

produção das cooperativas no mundo atual, tem sido proposta de fundamental

importância, possibilitando o acesso da mulher ao mercado de trabalho, com vistas à

geração de renda e autonomia.

Sem sombra de dúvida, a incorporação do componente gênero como política pública,

com o objetivo de apoiar e estimular ações de sensibilização, formação, capacitação,

divulgação, geração de renda e organização cooperativista foi um avanço espetacular na

promoção do desenvolvimento sustentável e da equidade social do cooperativismo de

gênero, não só no Brasil, como também no mundo global.

Às portas da 3ª década deste século, observamos um comprometimento geral, quer

seja nacional ou internacional, quer seja no âmbito governamental ou da sociedade civil.



Informes – Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento

Alguns dados informativos sobre a Economia e Mercado de Trabalho demonstram

que as mulheres representam a maior oportunidade comercial da atualidade, tais como:

# O Brasil ocupa a sétima posição do ranking mundial de mulheres empreendedoras;

# Dos empreendedores no mercado nacional, incluindo micro e pequenos

empresários, 53% são mulheres;

# 51% dos e-consumidores do Brasil são mulheres;

# 89 milhões de mulheres vivem na zona urbana, apenas 14 milhões estão na zona

rural. (Fonte: ONU, FAO 2010, IBGE 2010).

Um dos pontos relevantes das Nações Unidas atualmente é o destaque e

encorajamento de líderes, governantes, setores públicos e privados e sociedade civil,

para que num esforço conjunto possam e passem a produzir avanços nessas questões

por meio de diversas medidas, entre elas: RESPONSABILIDADE ORÇAMENTARIA X

GÊNERO X COMPROMETIMENTO GOVERNAMENTAL.



Informes – Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento

Diante de uma crise financeira as mulheres tendem a poupar mais e exibem menos

riscos em seu comportamento financeiro.

Os ganhos provenientes de uma maior igualdade de gênero no mercado de trabalho

são substanciais. Quanto mais as mulheres participam nesse mercado, mais elas gastam

com saúde, educação e bem-estar dos filhos, fato que dá suporte ao desenvolvimento

humano.

O retrato atual do cooperativismo de gênero no Brasil, reflete-se nas ações

desenvolvidas pelas entidades representativas do cooperativismo nacional, OCB,

UNICAFES, UNISOL, vejamos:

Avanço e fortalecimento da participação efetiva das mulheres no cenário cooperativo

e competitivo regional e mundial, sucessão familiar rural , sucessão cooperativa, acesso a

mercados, agregação de valor e melhoria da qualidade dos produtos da agricultura e do

agronegócio, autonomia e empoderamento feminino com redução da violência doméstica

e melhoria da organização familiar, igualdade de oportunidades, inclusão econômica e

social da mulher na economia do país, com conquistas na equidade e igualdade nas

relações de gênero. E ainda, visibilidade e valorização das contribuições femininas no

âmbito da geração de renda na perspectiva do desenvolvimento sustentável, melhoria da

produção e da gestão cooperativa, e da qualidade dos produtos ofertados, com foco na

segurança alimentar, capacitação continua e permanente.



Informes – Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento

Em janeiro de 2016, em entrevista à revista Veja, Jackson Katz, americano e mestre

em educação pela Universidade de Harvard, criador de um dos programas mais influentes

de prevenção contra o assédio e o abuso sexual, nos Estados Unidos, afirmou que

estudos recentes mostraram que a paridade entre gêneros incrementaria o PIB mundial

em 28 trilhões de dólares até 2025.

Os espaços e canais de articulação estão abertos e em desenvolvimento. Embora

ainda encontremos resistências em todos os níveis, resistências entre homens e

mulheres, entre mulheres e mulheres, entre poderes dos mais diversos setores, a política

de gênero cooperativista avançou e avança consideravelmente rumo à cidadania plena,

princípio fundamental do ser humano.

Equidade de gênero e igualdade de oportunidades.

Vera Lucia Oliveira Daller

Advogada e Historiadora.

Especialista em Gênero e Cooperativismo.

Coordenadora da Coordenação de Promoção e Fortalecimento do Cooperativismo e Associativismo Rural –

MAPA/SMC/DIMS/CGCOOP



1 – Ministério do Trabalho e Emprego

2 – OCB

3 – Unisol

4 – Unicafes

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento

INFORMES



OBRIGADO PELA ATENÇÃO.

DEPARTAMENTO DE INTEGRAÇÃO E MOBILIDADE SOCIAL
+55(61) 3218-2787

denacoop@agricultura.gov.br


