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1. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA  
 

O MAPA apresenta as últimas ações realizadas no apoio e fomento para o 
fortalecimento e desenvolvimento do cooperativismo e acesso a mercados de 
produtos da Agricultura Familiar: 

 

• Projeto Apoio à Intercooperação do Programa Brasil Mais Cooperativo 

 
Na diretriz estratégica 2 do Programa Brasil Mais Cooperativo está o projeto “Apoio à 
Intercooperação” desenvolvido pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento – MAPA, em parceria com a Organização das Cooperativas Brasileiras 
– OCB e o Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura – IICA. 

 
O Apoio à Intercooperação objetiva impulsionar estratégias de negócios, aprimorar 
processos e boas práticas de gestão e governança, e intermediar o contato entre as 
cooperativas oferecerecendo ferramentas para promover o intercâmbio entre elas, 
apoiando tecnicamente todo o processo. 

 
Foram selecionadas 24 (vinte e quatro) cooperativas parceiras, localizadas na Região 
Nordeste e registradas na Organização das Cooperativas Brasileiras – OCB. Além da 
participação de 8 (oito) cooperativas localizadas na Regiões Sul, que serão 
colaboradoras no projeto e auxiliarão as cooperativas parceiras no desenvolvimento 
dos processos de intercooperação; 
 
As cadeias produtivas predominantes nestas cooperativas são: bovinocultura de leite, 
hortifrutigranjeiros, mandiocultura, cana de açúcar, ovinocaprinocultura, suinocultura, 
avicultura, meliponocultura, queijo e lácteos, gramíneas e agroindústria. 
 
Conforme edital de seleção foram priorizadas àquelas com o maior percentual de 
agricultores familiares; melhor desempenho no Programa de Acompanhamento da 
Gestão Cooperativista (PAGC) do Serviço Nacional de Aprendizagem do 
Cooperativismo (SESCOOP); e localizadas na região do semiárido e do Programa 
Agronordeste. 

 
As cooperativas participarão de diversas atividades, dentre elas: webinários, 
diagnósticos de gestão e acesso a mercados, consultoria especializada para a 
identificação e superação de eventuais gargalos nos processos de gestão e 
mercados, identificação de boas práticas.  

 
 A previsão de execução deste projeto piloto é de 12 meses, de dezembro de 2020 a 
dezembro de 2021. Assim, tendo em vista o cenário crítico em função da pandemia 
da Covid-19, as atividades serão realizadas de forma virtual iniciadas em março/2021. 

 
 
 

 



• Projeto Cooperativismo SAF/UFV 

O Projeto Cooperativismo SAF/UFV é uma realização do Departamento de 
Cooperativismo e Acesso a Mercados da Secretaria de Agricultura Familiar e 
Cooperativismo (SAF) do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) 
em parceria com a Universidade Federal de Viçosa (UFV). As ações do projeto estão 
direcionadas à oferta de cursos de capacitação e treinamento de lideranças, técnicos 
e agricultores familiares de associações e cooperativas. 
 
Objetivando fortalecer o sistema associativista e cooperativista da agricultura familiar, 
proporcionando aos participantes conhecimentos em gestão de empreendimentos 
coletivos e acesso a políticas públicas, e contribuir para a ampliação da renda do 
agricultor familiar a partir de maiores índices de produção e de produtividade. 
 
Os cursos são gratuitos e estão divididos em quatro módulos. Não há obrigatoriedade 
em fazer todos, pois, são independentes:  
 
Gestão de Empreendimentos Coletivos e Mercados 
 
Governança Participativa, Redes de Sociabilidade e Meio Ambiente 
 
Contabilidade e Finanças 
 
Políticas Públicas e Agricultura Familiar: Características e Mecanismos de Acesso 
 
Cada curso possui uma carga horária de 20h, distribuídas em 4 semanas. 
 
Mais informações: https://www.coopsafufv.com/ 
 
 

• Seminario Internacional REAF MERCOSUR Ampliado 

“Fortalecimiento de Políticas Públicas para las Mujeres Rurales de la Agricultura 

Familiar, Campesina e Indígena” 

 

BRECHAS DE GENERO, propuestas y perspectivas para un futuro de igualdad 
y equidad para una agricultura familiar, campesina e indígena. 
 
No dia 25 de março de 2021 o DECAM , participou do Seminário Internacional no 
âmbito da REAF. 
Na oportunidade foi apresentado O SENAF MULHER. Além da apresentação do tema 
houve na oportunidade a participação da agricultora familiar, Senhora Maria Pereira 
Alves Costa, da AMRET – Associação de Mulheres Rurais Empreendedoras de Santa 
Terezinha – Itaporã/MS. Esta associação utiliza o SENAF MULHER em seus produtos 
artesanais e in natura. 
 
Foi confirmada a participação do Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento, 
através do Departamento de Cooperativismo e Acesso a Mercados/Coordenação 
Geral de Cooperativismo, no Projeto Mulheres Rurais, Mulheres com Direitos 2021 
perante a REAF e demais instituições parceiras dos países que compõem o Mercosul 
ampliado. 

https://www.coopsafufv.com/


 

• Gênero e Cooperativismo 
 

O Departamento de Cooperativismo e Acesso a Mercados – DECAM da Secretaria da 
Agricultura Familiar e Cooperativismo – SAFC, participou da WEBINAR do Comitê 
Regional de Equidade de Gênero da Aliança Cooperativa Internacional – COOP – 
Cooperativas das Américas em comemoração ao Dia Internacional da Mulher. 
Mulheres estiveram representadas pelos continentes:  Ásia e Pacífico, África, Europa, 
Américas do Sul, Central e do Norte e ainda por representante das Nações Unidas, 
quando foi debatido o cooperativismo e a situação da mulher nos cargos de liderança, 
visando impulsionar uma recuperação justa, vez que, as desigualdades de gênero 
existentes estão crescendo com a crise da COVID-19.  Também se falou de como as 
cooperativas oferecem oportunidades de liderança às mulheres que podem articular 
essa recuperação. Destaque para o apelo feito pela representante das Nações Unidas 
para a contribuição das cooperativas no desenvolvimento do despertar das 
consciências para as políticas de gênero, considerando sua necessidade. Stefania 
Marcone, membro de Comité Executivo e Vice Presidente das Cooperativas 
Europeias centrou-se na resposta das cooperativas da região ressaltando que na 
Europa as mulheres cooperativadas duplicaram seus compromissos com o impacto 
da COVID-19.  Informou que, a Espanha e a Região Sul da Itália desenvolveram 
cooperativas comunitárias onde mulheres e jovens estão trabalhando local e 
socialmente nas questões humanitárias. Informou sobre a Carta de Compromisso 
entre os cooperados europeus sobre a Equidade de Gênero entre Mulheres e 
Homens. 
 
Participação no Programa Ganha-Ganha da ONU Mulheres para elaboração de um 
manual ou cartilha com o tema "Como organizar uma associação ou cooperativa com 
equidade de gênero”. Cartilha produzida com o apoio financeiro da União Europeia. O 
seu conteúdo é da exclusiva responsabilidade do Programa Win-Win e não reflete 
necessariamente as opiniões da União Europeia. “Ganha-Ganha: Igualdade de 
gênero significa bons negócios” é um programa criado em parceria entre a ONU 
MULHERES, a OIT e a União Europeia para promover a igualdade de gênero por meio 
do setor privado em seis países da América Latina e do Caribe”. 
  
Participação no Painel sobre o Equilíbrio de Gênero no Sistema Agroindustrial do 
Café, realizada pela Universidade do Café do Brasil, com o objetivo de contribuir em 
documento técnico com propostas de ações a serem desenvolvidas por empresas e 
organizações públicas, visando a um maior equilíbrio de gênero na cafeicultura 
nacional. Esta pesquisa foi promovida pela Universidade do Café Brasil 2021, Pensa 
– Centro de Conhecimento em Agronegócio, Fundação Instituto de Administração e 
tem por objetivo identificar lacunas provocadas pelo desequilíbrio de gênero no SAG 
do Café, e ao mesmo tempo, mapear as iniciativas existentes e os impactos que elas 
têm provocado no sentido de promover o equilíbrio. As análises referem-se aos 
impactos e benefícios potenciais das iniciativas brasileiras para a cafeicultura no 
Brasil, vez que, mulheres organizadas tem maior possibilidade de desenvolvimento 
para o fortalecimento do acesso a mercados. 
 
Destaque para iniciativa do Departamento de Cooperativismo e Acesso a Mercados- 
DECAM/SAFC/MAPA que vem trabalhando para a promoção da equidade e igualdade 
de oportunidades entre homens e mulheres com o objetivo de fortalecimento das 
políticas públicas para gênero na integração e sustentabilidade do cooperativismo 



brasileiro.Sensibilização, informação, formação e capacitação tanto nas questões de 
gênero como na doutrina cooperativista voltada para mulheres cooperadas, dirigentes 
e funcionárias de cooperativas. 
 
Convênio com a Embrapa para a implementação do projeto COOPERATIVAS E 
GÊNERO com o objetivo de validar a publicação digital “Mulheres dos Cafés no Brasil” 
e discutir a participação da mulher nas cooperativas de café.  O DECAM apoiou 
institucionalmente o lançamento da Plataforma de acesso a mercados para mulheres, 
Grãos em Mãos, no Seminário Internacional do Café, em BH. 
 
 

• Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) 

 
A Lei do PAA nº 12.512/2011 foi regulamentada pelo Decreto nº 7.775/2012 que 
instituiu a modalidade Compra Institucional. 
 
O Decreto nº 8.473/2015 estabelece a obrigatoriedade da aquisição de 30% de 
alimentos da agricultura familiar para órgãos da administração pública federal. 
 
Em agosto de 2020, a Resolução GGPAA nº 84 disciplinou o funcionamento da 
modalidade PAA CI, dispondo sobre a destinação, preço de aquisição, documentos 
de habilitação, classificação das propostas, prazos e divulgação das chamadas 
públicas. 
 
Em 28 de setembro, houve a migração da coordenação da modalidade Compra 
Institucional do PAA para o MAPA, em substituição ao Ministério da Cidadania, após 
tratativas no âmbito da reunião do Grupo Gestor do Programa de Aquisição de 
Alimentos – GGPAA. 
 
O DECAM/SAF vem promovendo articulações com órgãos compradores da União e o 
envolvimento de atores locais/regionais para fortalecer  a participação da agricultura 
familiar e suas formas associativas na modalidade Compra Institucional. Além disso, 
criou uma página no portal do Mapa, contendo informações sobre a execução do PAA 
– CI, seu marco regulatório, e está realizando a ampla divulgação Chamadas Públicas 
para que os agricultores familiares apresentem seus projetos de venda e acessem a 
modalidade (link: https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/agricultura-
familiar/paa-compra-institucional). 
 
Encontra-se em fase de formalização Acordo de Cooperação Técnica entre a SAF, o 
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE)  e a Companhia Nacional 
de Abastecimento (Conab), com vigência total de 24 meses, para implementação de 
ações conjuntas de apoio ao fortalecimento da agricultura familiar e promoção da 
segurança alimentar e nutricional no âmbito do Programa Nacional de Alimentação 
Escolar (PNAE). Considera-se que a parceria da SAF com o FNDE e CONAB é 
fundamental para que a ampliação do mercado da Alimentação Escolar para a 
agricultura familiar aconteça de forma qualificada, visando a ampliação do acesso e 
desenvolvimento dos agricultores familiares no âmbito do PNAE. 
 
 



Ainda no que concerne ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), kits 
de alimentação escolar continuam sendo entregues em todo o Brasil aos estudantes 
da rede pública de ensino, em função da suspensão das aulas presencais devido à 
pandemia de Covid-19. O Decam vem promovendo articulações para que esses kits 
contenham gêneros alimentícios da agricultura familiar. Em 2020, o Mapa juntamente 
com o Fnde publicou uma Cartilha com orientações aos gestores:(link de acesso: 
https://www.gov.br/agricultura/pt-
br/campanhas/mapacontracoronavirus/documentos/cartilha-orientacoes-para-a-
execucao-do-
pnae/@@download/file/Cartilha%20PNAE%20Versa%CC%83o%20Final.pdf). Os 
alimentos são retirados em dias determinados, nas unidades escolares onde as 
famílias fizeram os cadastros. Medidas de distanciamento físico e de higiene 
continuam sendo cumpridas para garantir segurança às equipes de trabalho e aos 
beneficiados. 
 

• Selo Nacional da Agricultura Familiar – Senaf 

 
O Selo Nacional da Agricultura Familiar (Senaf), instituído pela Portaria nº 161, de 9 
de agosto de 2019, é uma importante ferramenta desenvolvida para identificar os 
produtos oriundos da agricultura familiar, promovendo o sustento do meio rural, além 
de promover seu acesso competitivo ao mercado. 
 
O Selo Nacional da Agricultura Familiar serve como identificação da origem e das 
características dos produtos da agricultura familiar, tendo por finalidade o 
fortalecimento das identidades social e produtiva dos vários segmentos da agricultura 
familiar perante os consumidores e o público em geral. 
 
Atualmente a Vitrine da Agricultura Familiar possui 7.732 produtos cadastrados com 
a permissão de uso do Senaf. 
 
Os agricultores familiares, organizações e pessoas físicas, que possuem o Selo 
Nacional da Agricultura Familiar (SENAF) são reconhecidos pelo consumidor em 
razão da identificação de origem dos produtos É rápido, simples e gratuito. 
 

https://www.gov.br/agricultura/pt-br/campanhas/mapacontracoronavirus/documentos/cartilha-orientacoes-para-a-execucao-do-pnae/@@download/file/Cartilha%20PNAE%20Versa%CC%83o%20Final.pdf
https://www.gov.br/agricultura/pt-br/campanhas/mapacontracoronavirus/documentos/cartilha-orientacoes-para-a-execucao-do-pnae/@@download/file/Cartilha%20PNAE%20Versa%CC%83o%20Final.pdf
https://www.gov.br/agricultura/pt-br/campanhas/mapacontracoronavirus/documentos/cartilha-orientacoes-para-a-execucao-do-pnae/@@download/file/Cartilha%20PNAE%20Versa%CC%83o%20Final.pdf
https://www.gov.br/agricultura/pt-br/campanhas/mapacontracoronavirus/documentos/cartilha-orientacoes-para-a-execucao-do-pnae/@@download/file/Cartilha%20PNAE%20Versa%CC%83o%20Final.pdf


 
 

 



 
 
Acesse a Vitrine da Agricultura Familiar e conheça os produtos que estão identificados 
com o Selo Nacional da Agricultura Familiar. 
 

 
 
 

• Programa Agro Fraterno 
 
 

A Ministra da Agricultura Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina, juntamente com 
representantes do setor agropecuário brasileiro apresentou ao governo federal o 
Programa Agro Fraterno.  
 
O objetivo do Agro Fraterno é estimular as empresas e cooperativas do setor 
agropecuário a abraçar ainda mais as ações de combate à fome no país, que se 
agravou por conta da pandemia, por meio da doação de alimentos. 
 
O programa tem como propósito formar uma rede para doação de alimentos a famílias 
com dificuldades.   

 
 
 
 
 
 

 

http://sistemas.agricultura.gov.br/vitrine 

   



2. Informes da OCB para a Seção Plenária da RECM 

 

• Sistema OCB apoiará o Projeto Agro Fraterno 

O Governo Brasileiro lançará no dia 12 de maio o programa Agro Fraterno. O evento 
contará com a presença do presidente da República, Jair Bolsonaro, da ministra da 
Agricultura, Tereza Cristina, do presidente do Sistema OCB, Márcio Lopes de Freitas, 
entre outras autoridades. O objetivo é estimular as empresas e cooperativas do setor 
agropecuário a abraçar ainda mais as ações de combate à fome no país, por meio da 
doação de alimentos a entidades de assistência e promoção social nos municípios 
brasileiros. 
Mais informações: https://www.ocb.org.br/noticia/22426/lancamento-do-programa-
agro-fraterno-e-nesta-quartafeira  

 

• Realizada Assembleia-Geral da OCB 

A Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB) realizou, em abril, assembleia 
geral ordinária. O evento contou com a participação virtual dos representantes das 
unidades estaduais. Eles aprovaram o plano de trabalho e o orçamento para 2021, 
além do relatório de atividades e balanço patrimonial referentes a 2020, um dos anos 
mais desafiadores para o setor, tanto no aspecto sanitário, por conta da pandemia de 
Covid-19, quanto no quesito econômico. 
Mais informações: https://www.ocb.org.br/noticia/22359/ocb-realiza-sua-ago 

 

• OCB apoia candidatura de Alysson Paolinelli 

O Brasil pode receber, neste ano, o seu primeiro Prêmio Nobel da Paz. O ex-ministro 
da Agricultura Alysson Paolinelli foi indicado pelo seu papel de estimular o 
desenvolvimento à pesquisa científica aplicada ao campo e, assim, possibilitar os 
grandes saltos nos indicadores na agricultura brasileira, o que fez com que o país se 
tornasse um dos maiores agentes de segurança alimentar do mundo. 
Mais informações: https://www.ocb.org.br/noticia/22373/nobel-da-paz-ocb-reforca-

indicacao-de-paolinelli  

 

• OCB lançou a Agenda Institucional do Cooperativismo 

A Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB) lança, na próxima quinta-feira 
(22), a Agenda Institucional do Cooperativismo 2021, com as prioridades e demandas 
do setor no âmbito dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário. Entre elas, o 
reconhecimento da importância econômica e social do cooperativismo para o Brasil; 
a atualização da Lei Geral das Cooperativas (5.764/71); e a criação de um marco que 
permita a participação do setor no mercado de seguros brasileiro. 
Mais informações: https://www.ocb.org.br/noticia/22382/ocb-lanca-agenda-
institucional-com-demandas-para-os-tres-poderes 

 

• Sistema OCB disponibiliza plataforma de ensino para cooperativas de países 

de língua portuguesa  

https://www.ocb.org.br/noticia/22426/lancamento-do-programa-agro-fraterno-e-nesta-quartafeira
https://www.ocb.org.br/noticia/22426/lancamento-do-programa-agro-fraterno-e-nesta-quartafeira
https://www.ocb.org.br/noticia/22359/ocb-realiza-sua-ago
https://www.ocb.org.br/noticia/22373/nobel-da-paz-ocb-reforca-indicacao-de-paolinelli
https://www.ocb.org.br/noticia/22373/nobel-da-paz-ocb-reforca-indicacao-de-paolinelli
https://www.ocb.org.br/noticia/22382/ocb-lanca-agenda-institucional-com-demandas-para-os-tres-poderes
https://www.ocb.org.br/noticia/22382/ocb-lanca-agenda-institucional-com-demandas-para-os-tres-poderes


O Sistema OCB disponibilizou através da Organização Cooperativista dos Países de 
Língua Portuguesa, a OCPLP, a plataforma de ensino à distância do cooperativismo 
brasileiro, a CapacitaCoop, aos cooperativistas dos países de língua portuguesa: 
Angola, Cabo Verde, Guiné Bissau, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e 
Timor Leste. 
Mais informações: https://www.ocb.org.br/noticia/22423/capacitacoop-chegara-a-oito-
paises  

 

• Seis cooperativas brasileiras aparecem no ranking das maiores do mundo 

Seis cooperativas brasileiras apareceram na lista das 300 maiores cooperativas do 
planeta. Lançado pela Aliança Cooperativa Internacional em janeiro de 2021, o 
Monitor Global de Cooperativas lista os maiores empreendimentos cooperativos em 
faturamento em todo o mundo. 
Mais informações: https://www.ocb.org.br/noticia/22271/lancado-o-monitor-global-de-
cooperativas  

 

• Sistema OCB lança o Anuário Brasileiro do Cooperativismo 

O Sistema OCB lançou em janeiro de 2021 o Anuário Brasileiro do Cooperativismo. A 
publicação traz um panorama dos avanços do cooperativismo no Brasil. A publicação 
compila os principais números relacionados à participação econômica e o impacto 
social das cooperativas no País. 
Mais informações: https://www.ocb.org.br/noticia/22246/sistema-ocb-lanca-anuario-
do-cooperativismo-brasileiro  

 

• Próximos eventos: 

•  

• Sistema OCB promoverá em agosto o 6º EBPC 

Será realizado em agosto a 6ª Edição do Encontro Brasileiro de Pesquisadores em 
Cooperativismo. Estimulando estudos que buscam maior eficácia e eficiência nos 
processos das cooperativas, e o alcance de um novo patamar de competência, por 
meio da percepção, avaliação e compartilhamento de conhecimentos e experiências, 
o EBPC é uma iniciativa de fomento à criatividade, experimentação e implementação 
de novas ideias capazes de unir competitividade e desenvolvimento sustentável nas 
cooperativas. 
Mais informações: https://www.ocb.org.br/EBPC  
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