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Cooperativas no Sistema OCB

Hoje existem mais de

6,6 mil
distribuídas em 13 ramos de atividades econômicas

cooperativas registradas no Sistema OCB, 

cooperativas supera

O número de empregos gerados por essas

376 mil.

Mais de

13,2 milhões
associados a cooperativas

de brasileiros 



Cooperativas agropecuárias

1,5 mil cooperativas registradas no Sistema OCB 

1 milhão de produtores cooperados.Mais de

180 mil empregos diretos gerados.Mais de



Fonte: IBGE, 2006. 
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Presença de 90% de mini, pequenos e médios produtores rurais em seu quadro
social.

Participação na agricultura familiar

73% possui menos de 50 ha



Contribuições da OCB ao PAA-CI

Organização institucional

 Estrutura organizacional nos 27 estados, prestando apoio técnico e
institucional às nossas cooperativas e aos órgãos públicos.

Organização da oferta

 Atualização de dados sobre a oferta das cooperativas e disseminação de
informações sobre os programas de compras institucionais.

Organização da demanda

 Diálogo permanente com os órgãos responsáveis e atuantes no programa,
para disseminação de informações e realização de ações conjuntas.



Ações desenvolvidas em 2017

Marco regulatório – Aquisição de produtos processados,
beneficiados ou industrializados no âmbito do PAA

 Apontamentos do TCU em 2016 e suspensão das aquisições pela Conab.

 Atuação junto ao GGPAA.

 Lei nº 13.465/2017 – assegura aos agricultores familiares, por meio de
cooperativas ou associações, a contratação de prestação de serviços e ou
aquisição de insumos de terceiros para beneficiar, processar e industrializar
os alimentos a serem adquiridos pelo PAA.

 Resolução GGPAA nº 78/2017 – define as regras para aquisição dos produtos
processados e industrializados no âmbito do PAA.

 Decreto nº 9.214/2017 – reforçou a possibilidade de aquisição de insumos de
terceiros e contratação de prestação de serviços pelos agricultores familiares.



Ações desenvolvidas em 2017

Orçamento Público – Garantia de continuidade do PAA

 PLOA enviado pelo Executivo em agosto previa apenas R$ 4 milhões para o
PAA em 2018 (corte de 98,7% nos recursos).

 Atuação em conjunto com a Frencoop junto ao MDS, Sead, Planejamento,
Fazenda, Casa Civil e Congresso Nacional.

 Mobilização da Comissão de Agricultura, de Seguridade Social e dos relatores
setoriais e geral da PLOA.

 Resultado: LOA 2018 aprovada recompôs o orçamento do PAA para R$ 431
milhões (MDS + Sead), acima do orçamento de 2017.



Ações desenvolvidas em 2017

Organização interna – Apoio às ações do governo federal

 Participação na Comissão Nacional de Compras de Alimentos da Agricultura
Familiar, coordenada pelo MDS.

 Criação de grupo técnico da OCB com pontos focais nos 27 estados.

 Participação de simpósios estaduais nas cinco regiões do país.

 Organização de um simpósio estadual, em Vitória/ES, pela OCB/ES.

 Lançamento do Catálogo de Produtos de Cooperativas da Agricultura Familiar
do Espírito Santo.



Perspectivas para 2018

 LOA 2019: garantia de orçamento para o programa.

 Desenvolvimento de EAD ofertantes.

 Elaboração de cartilha com foco em cooperativas.

 Fortalecimento da atuação em conjunto com órgãos compradores.

 Multiplicação de boas práticas de cooperativas.



Obrigado!


