


 

Quando surgiu? 
A UNICAFES-MG surgiu em 2011 com sede 
administrativa em Belo Horizonte e escritório de apoio 
em Montes Claros. 
 

O que é a UNICAFES-MG? 
 

A União de Cooperativas da Agricultura Familiar do 
Estado de Minas Gerais é uma organização a nível 
estadual de representação dos interesses e 
desenvolvimento do cooperativismo solidário, atuando 
em todas as regiões do estado de Minas Gerais.  

Quem Somos 



Noroeste 

 

Zona da Mata 

 

Norte 

 

Vale do Rio 
Doce 

Vale do 
Jequitinhonha 

Triangulo 
Mineiro 

Onde estamos 
• Contamos com 28 cooperativas filiadas, com plano de expansão estadual 

• Atuamos em aproximadamente 100 municípios, em seis regiões  

• Atendemos 13.862  cooperados 



 

Ramos do Cooperativismo:  
 

-Produção/comercialização (19); 
 

-Produção/comercialização/ATER (4); 
  

-ATER (2); 
 

-Crédito (3) 

Gráfico de Cooperativas Filiadas 



O QUE A UNICAFES-MG OFERECE? 
Atualmente a UNICAFES-MG conta com assessorias especializadas para 
prestação de serviços e representação em várias temáticas: 

 

•Representação institucional do cooperativismo; 

•Organização e Gestão de Cooperativas;  

•Mercados e Comercialização Institucional;  

•Inclusão de Jovens e mulheres;  

•Formação de lideranças; 

•Elaboração de Projetos. 

 

•As assessorias trabalham em função do fortalecimento dos vários eixos de 
atuação das Cooperativas filiadas, também apoiando em eventos, 
intercâmbios e construção de parcerias estratégicas para o organização, 
produção, agroindustrialização e mercados para a Agricultura Familiar. 

 

 

  

 



PRIORIDADES ORGANIZACIONAIS 
 

-O foco de ações da UNICAFES é fortalecer as cooperativas apoiando 
principalmente nos processos de agregação de valor e acesso aos 
mercados, fundamentando as ações em processos sustentáveis: 

 

 -Produção diversificada, com base agroecológica e orgânica; 

 -Organização de cooperativas locais articuladas em redes; 

 -Iniciativas organizadas e gestadas pelos próprios associados; 

 -Iniciativas com projetos de desenvolvimento alternativos. 

 

-Destacam-se alguns dos produtos com escala para os Mercados. 

 

 

 

 

  

 



Cadeias Produtivas por Região 
 

• NORTE: Queijo mussarela, queijo minas, mel cachaça e 

polpa de fruta  

 

• NOROESTE: Leite, iogurte, horti fruti, polpa de fruta, 

Mel, feijão e arroz 

 

• ZONA DA MATA: Horti fruti, café, banana, milho, 

canjiquinha, fubá, feijão, farinha de mandioca e polvilho 

 



Capacidade Produtiva 



Produtos Industrializados  

• Queijos (Mussarela e Minas) 

• Polpa de Frutas  

• Café 

• Canjiquinha 

• Farinha de Mandioca e Fuba 

• Iogurte 

• Polvilho  

• Cachaça 



Produtos Agroecologicos 

• Banana (produção parcial) 

• Café (produção parcial) 

• Canjiquinha(produção parcial) 

• Castanha (produção parcial) 

• Feijão(produção parcial) 

• Fuba(produção parcial) 

• Polpa de Fruta(produção parcial) 

• Polvilho(produção parcial) 

 

 



Mercados onde atuamos 

 

• PAA 

• PNAE 

• Fairtrade (Exportação) 

• Feiras Municipais & Regionais 

• Comercio Local 

 

 

 



Produtos das Cooperativas Filiadas 



Produtos das Cooperativas Filiadas 



Produtos das Cooperativas Filiadas 



Produtos das Cooperativas Filiadas 



Produtos das Cooperativas Filiadas 



Estratégias em desenvolvimento 

O fortalecimento das comercialização da Agricultura 

Familiar passa pela construção de parcerias para: 
 

• Ampliação da agroindustrialização para agregação de valor; 
 

• Acesso a mecanismos unificados de escoamento produtivo; 
 

• Estreitamento da cadeia de vendas com os consumidores; 
 

• Consolidação das Políticas Públicas para fortalecimento da 

segurança alimentar e promoção do desenvolvimento; 
 

• Criação de Políticas Públicas de apoio e fomento ao 

Cooperativismo da Agricultura Familiar. 

 



 

OBRIGADO! 
(32) 984156013 

getulio@unicafesmg.org 
 
 


