AÇÕES DE APOIO ÀS COOPERATIVAS
EM SUA INSERÇÃO EM MERCADOS

ACESSO A MERCADOS
CONHEÇA AS AÇÕES DO SISTEMA OCB
PARA APOIAR SUA COOPERATIVA

O Sistema OCB está sempre focado na competitividade e na sustentabilidade dos negócios das coops brasileiras. Em 2020,
não poderia ser diferente. Mesmo com todos os desafios, conseguimos, mais uma vez, mostrar a força do nosso setor. Muitas
das nossas ações precisaram ser adiadas ou canceladas. Não foi nada fácil. Mas, nem por isso, ficamos parados. Aproveitamos
para estruturar e lançar novos produtos e serviços voltados as necessidades das nossas coops.
Aqui neste portfólio você vai conhecer serviços e ações que já estão disponíveis e algumas ideias que estamos planejando para
o ano de 2021.
Vamos juntos?

COOPERATIVAS NAS COMPRAS PÚBLICAS
Queremos que todas as coops possam incluir o maior comprador do Brasil em seu portfólio de clientes.

DISPONÍVEL

Para isso, monitoramos as oportunidades de compras e enviamos alertas personalizados para as cooperativas cadastradas sobre editais e licitações lançados pelo governo. Com esse serviço a coop pode
organizar a oferta de produtos conforme seu interesse em nível municipal, estadual e nacional. E para
ficar ainda melhor, o monitoramento inclui alertas de editais do Programa de Aquisição de Alimentos
(PAA) e do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) em todo o Brasil.

Criação:
outubro de

2018

Cooperativas
cadastradas (mar/21):

170

Alertas de e-mails enviados
às coops (desde out/18):

Editais mapeados
nos alertas (desde out/18):
Editais mapeados
por mês (desde out/18):

ACESSE:

5.031

19.458

média de 780

www.somoscooperativismo.coop.br/compraspublicas/
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COOPERABRASIL
Conectar cooperativas, sociedade e fomentar o máximo de oportunidades para bons negócios.

DISPONÍVEL

Esse é o CoooperaBrasil. Um espaço on-line de intercooperação e divulgação de produtos e
serviços com a marca coop. Em um único lugar é possível encontrar uma grande e qualificada
vitrine cooperativista.

Criação:
abril de

2020

Cooperativas
cadastradas (mar/21):

366

Itens de produtos e
serviços anunciados (mar/21): + de

1.500itens

Versão 2.0 do CooperaBrasil
O CooperaBrasil versão 2.0 vem consolidar ainda mais a nossa plataforma. Vai ser possível viabilizar

VEM AÍ
1º semestre
de 2021

uma maior interação entre vendedores e compradores, com um ambiente para gestão de anúncios
mais completos e customizados. E tudo isso já começou a ser testado por algumas cooperativas, junto às suas unidades estaduais, para avaliar os novos fluxos e funcionalidades. Com esse verdadeiro
trabalho em equipe vamos romper barreiras e transformar o CooperaBrasil em um e-commerce de
amplo alcance.

ACESSE:

www.cooperabrasil.coop.br
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ANÁLISE ECONÔMICA
Essa é mais uma iniciativa do Sistema OCB criada durante a pandemia e que veio para ficar! O docu-

DISPONÍVEL

mento apresenta um panorama da economia brasileira, as tendências de inovação e mercado e seus
possíveis desdobramentos no cooperativismo. Queremos as nossas coops sempre muito bem informadas.

Criação:
abril de

2020

Periodicidade:

Edições:

quinzenal

40

ACESSE:
https://in.coop.br/analiseseconomicas

CATÁLOGO BRASILEIRO DE COOPERATIVAS EXPORTADORAS
O catálogo é uma publicação tradicional do Sistema OCB. Disponibilizado em nosso site, é uma

DISPONÍVEL

verdadeira vitrine de prospecção de novos negócios para as coops exportadoras. Afinal, o material
já é conhecido por embaixadas, consulados, organismos internacionais, governos e agências de
comércio global.

Traduzido para

10 idiomas
Periodicidade:

anual

A edição de 2021 será lançada

no 2º semestre

ACESSE:
https://in.coop.br/coopsexportadoras
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E-BOOKS
COMPRAS PÚBLICAS DA AGRICULTURA FAMILIAR
Nossa cartilha explica tudo que uma coop da agricultura familiar precisa saber para participar dos

DISPONÍVEL

editais de compras e alimentos do maior consumidor do país: o Poder Executivo. Na publicação
detalhamos os documentos necessários, os programas e modalidades voltados às cooperativas,
entre outras informações.

ACESSE:

https://in.coop.br/compraspublicas

SÉRIE “PRIMEIRA EXPORTAÇÃO” PARA COOPERATIVAS
Queremos que aumente cada vez mais o número de coops brasileiras que conquistam o mercado in-

VEM AÍ
1º semestre
de 2021

ternacional. Pensando nisso, o Sistema OCB está elaborando uma série de livros digitais para auxiliar
nossas coops sobre procedimentos e operações necessárias para ingressar, de forma competitiva,
em outros mercados ao redor do mundo.

CURSOS ON-LINE
AGRICULTURA FAMILIAR NAS COMPRAS PÚBLICAS
Como já falamos algumas vezes, uma das prioridades do Sistema OCB é aproximar as coops da agri-

VEM AÍ

cultura familiar do governo brasileiro. Por isso trabalhamos para divulgar informações sobre as mo-

1º semestre
de 2021

dalidades de compra e como participar de editais e licitações promovidos pelo setor público. Além de
muito conteúdo, o curso contará com recursos visuais e interativos, como vídeos e podcasts.

PRIMEIRA EXPORTAÇÃO
As coops brasileiras têm plenas condições de conquistar o mercado internacional. Muitas, já exportam

VEM AÍ

produtos e serviços para outros países, mas outras têm dúvidas sobre os procedimentos necessários

1º semestre
de 2021

para ingressar, de forma competitiva, em outros mercados. Pensando nelas, estamos desenhando um
curso com foco no desenvolvimento de negócios internacionais e operações de exportação.
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PARCERIAS
Mapa – Ministério da
Agricultura, Pecuária
e Abastecimento

A parceria com o Mapa é permanente! Estamos trabalhando juntos para que as coops
participem de feiras de bebidas e alimentos nacionais e internacionais para ampliar
as oportunidades de negócios. Também desenvolvemos o programa de governo Brasil Mais Cooperativo, que contempla todas as políticas favoráveis ao cooperativismo
agropecuário brasileiro. No eixo Intercooperação já lançamos um projeto-piloto de
mentoria para 24 coops da Região Nordeste. Elas vão receber orientações sobre gestão, governança e acesso a mercados.

Apex-Brasil – Agência
Brasileira de Promoção
de Exportações e
Investimentos

Firmamos parceria inédita com a Apex-Brasil para estimular a exportação cooperativista. A parceria prevê intercâmbio de informações entre OCB e Apex-Brasil, promoção
de negócios comerciais e também qualificação das cooperativas do agronegócio para
a exportação. No caso da qualificação, a Apex-Brasil já desenvolve o PEIEX - Programa de Qualificação para Exportação para que empresas iniciem o processo de forma
planejada e segura. Agora, estamos trabalhando para oferecer o PEIEX COOP, voltado
especialmente para cooperativas agroindustriais. Todo o atendimento será gratuito e
100% digital. Queremos difundir, cada vez mais, a cultura exportadora em nosso setor.
Confira o detalhamento do projeto.

DETALHAMENTO DAS AÇÕES DESCRITAS NO PLANO DE TRABALHO PARA OS 3 PILARES
Qualificação: realização do PEIEX Coop com cooperativas dos setores de mel, frutas frescas, cafés
especiais, lácteos e proteína animal.
Inteligência: compartilhamento de dados para análise do desempenho exportador do setor cooperativista.
Promoção Comercial: estímulo à participação de cooperativas em feiras e rodadas de negócios.

CNA – Confederação
da Agricultura
e Pecuária do Brasil

O AGRO.BR é um projeto de internacionalização para sensibilizar, capacitar, planejar
e viabilizar geração de negócios internacionais para pequenos e médios empresários
rurais brasileiros. A iniciativa visa organizar a oferta de produtos e aumentar a quantidade de empresários rurais no comércio exterior, diversificando a pauta de produtos
exportados pelo Brasil. O Sistema OCB apoia o projeto compartilhando informações
sobre o modelo cooperativo e como utilizá-lo como estratégia exportadora. As coops
que participam do projeto são indicadas pelas unidades nos estados em que o projeto
está sendo aplicado.
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CALENDÁRIO DE AÇÕES DE PROMOÇÃO COMERCIAL
São muitos produtos e serviços, não é mesmo? Sabemos que as ações de promoção comercial – nacional e internacional – são
importantes para fomentar a comercialização, exposição, divulgação e prospecção de novos mercados para as coops basileiras.
Por isso, já temos um calendário de ações virtuais, bem como de possíveis ações presenciais previstas para o 2º semestre do ano.

BioBrazil Fair
É a maior feira do merca-

jun/2021

ExpoInter
Realizada no Rio Grande do

do orgânico sul-americano.

Sul, a ExpoInter é uma feira

Busca fortalecer relações

agropecuária de destaque

comerciais e trocas de expe-

São Paulo

nacional e internacional.

riências entre fornecedores,

É considerada a maior feira

profissionais do varejo e con-

de exposição de animais da

sumidores em geral.

América Latina.

MAPA

ago/2021

Rio Grande do Sul

MAPA

Expoalimentaria

Abav Expo
O Mapa, em parceria com o

ago/2021

ago/2021

mais importante da América

Ministério Turismo, planeja

Latina, sendo a plataforma de

levar cooperativas e empresas das cadeias produtivas de

É a feira de alimentos e bebidas

São Paulo

queijos e vinhos para a Abav

negócios utilizada como ponto
de encontro dos principais ope-

Lima
Peru

radores de distribuição, varejo

Expo, uma das maiores feiras

e canal especializado nos mer-

de turismo da América Latina.

MAPA

cados nacional e internacional.

MAPA

BioFach America
A BioFach America é a plataforma mais impor-

set/2021

tante para produtos orgânicos na costa leste
dos EUA. É onde a oferta encontra a demanda tanto para os visitantes como para as empresas
expositoras. Os fabricantes apresentam suas

Filadélfia
EUA

empresas e seus produtos para toda a comunidade e observam e analisam o mercado, além
de se posicionar para a concorrência.

MAPA
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GreenRio

out/2021

Vem se firmando como a

trantes e representantes da

Realizada a cada dois anos,

out/2021

trata-se da maior feira de ali-

plataforma de negócios que
reúne expositores, pales-

ANUGA

mento e bebidas com foco no

Rio de Janeiro

mercado global de alimentos,
sendo uma das principais

Economia Verde, dos setores

Colônia

Alemanha

plataformas de entrada de

orgânico e sustentável.

alimentos na Europa.

MAPA

APEX

Agrinordeste

out/2021

Considerado o maior evento de agricultura
do Norte e Nordeste. A feira se destaca com
ações de caráter permanente, além de já estar
consolidada como fórum gerador de conheci-

Pernambuco

mentos especializado em assuntos do setor
agropecuário.

MAPA

Semiárido Show

nov/2021

agropecuária no Nordeste

nov/2021

A Semana Internacional do Café

Maior evento de inovação
tecnológica voltado para a

Semana
Internacional
do Café
(SIC) é uma das maiores feiras

Pernambuco

do setor. O evento tem como ob-

Minas Gerais

jetivo conectar e gerar oportuni-

brasileiro.

dades para toda a cadeia do café
brasileiro no acesso a mercados,

MAPA

conhecimento e negócios.

MAPA
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Rodada Nacional
Intercooperação
É uma excelente oportunida-

a definir

de de estímulo aos negócios

virtual

é uma oportunidade de ne-

cerias de negócio.

Rodada
Internacional
Coreia

virtual

Europa e Estados Unidos é
para as coops da Amazônia e

OCB

a definir

Oportunidade para as cooperativas de grãos, proteína

sidade para compradores da
uma oportunidade de negócio

gociar contratos e conhecer
cooperativas para novas par-

a definir

Com foco em sociobiodiver-

cooperativos e de fomento
a intercooperação. A ação

Rodada
Internacional
Sustainable Amazon

virtual

animal, frutas, açúcar vinhos,
espumantes, suco e lácteos
para compradores da Coreia.

do Cerrado.

APEX

Missão
Internacional
Reunião
Especializada
de Cooperativas
do MERCOSUL
- RECM

a definir

virtual

OCB

MAPA

GRUPO DE TRABALHO EM INTELIGÊNCIA
DE MERCADO NO COOPERATIVISMO
DISPONÍVEL

O GT é um grupo consultivo-propositivo que tem como finalidade o compartilhamento de experiências,
análises e reflexões sobre os desafios e oportunidades de mercado para as coops brasileiras. Também
debate questões estratégicas relativas à produção e disseminação de informações sobre cenários e
tendências capazes de subsidiar o processo de tomada de decisão.

Realização de curso sobre inteligência de
mercado, em parceria com a ESPM, com
a participação dos integrantes do GT e
colaboradores das demais Unidades Estaduais.
O curso aconteceu entre fevereiro e mar/21.

Criação:
julho de

2020

Participantes:
OCB Nacional e representantes
de Unidades Estaduais (UEs)
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CONEXÃOCOOP: A PLATAFORMA DE NEGÓCIOS DO SISTEMA OCB
VEM AÍ
AI
VEM

Todo esse conteúdo estará disponível no nosso site de negócios cooperativos. A plataforma contará
com conteúdo direcionado para o mercado nacional, mercado internacional, intercooperação, análises
e estudos econômicos, além de uma agenda com todas as ações de mercados apoiadas pelo Sistema
OCB. Uma plataforma que ampliará e fomentará novas oportunidades de negócios para as cooperativas.

A plataforma está em desenvolvimento em
parceria com a cooperativa Coopersystem e será
lançada no primeiro semestre de 2021.

Objetivos da plataforma:
• Informar as cooperativas sobre oportunidades como rodadas
de negócios, feiras e/ou missões comerciais. 
• Subsidiar a tomada de decisões por meio da divulgação de
estudos e análises de mercado e tendências. 
• Preparar as cooperativas para aproveitar as oportunidades por
meio de cursos EAD, ebooks e guias sobre negócios. 
• Aproximar cooperativas de todos os ramos para a realização
de negócios.

ConexãoCoop
MERCADO
NACIONAL

MERCADO
INTERNACIONAL

INTERCOOPERAÇÃO

APRENDA MAIS

INTELIGÊNCIA
DE MERCADO

Compras públicas

Como exportar

CooperaBrasl

Cursos EAD

Dashboard de
indicadores econômicos

Rodadas de negócios

Rodadas de negócios

Radar da
Intercooperação

E-books

Análises e
estudos econômicos

Feiras

Feiras/Missões

Projeto
BMC/Mapa

Blog

Parcerias

Parcerias

Catálogo Brasileiro de
Cooperativas Exportadoras

AGENDA
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ESTUDO DE MERCADO (ISAE)
VEM AÍ
AI
VEM

O Sistema OCB realizou um levantamento das principais perspectivas globais e locais dos ramos Agropecuário, Crédito, Saúde e Transporte. Fizemos uma análise econômica e pesquisamos tendências com
o objetivo de inspirar e subsidiar as tomadas de decisões das nossas coops. O documento compila mudanças que já vinham ocorrendo em toda sociedade e que foram aceleradas pela pandemia da Covid-19.

Vamos lançar em abr/21 as informações de tendência e
os dados econômicos que integram o estudo.

PLATAFORMA 4EINTELLIGENCE
VEM AÍ
AI
VEM

Vamos trazer de maneira acessível para “não economistas” análises de indicadores como renda, emprego,
câmbio, entre outros. O dashboard contará com informações econômicas e políticas que impactam os
sete ramos do cooperativismo. Serão apresentados os dados conjunturais e as projeções de dados econômicos, em nível nacional e regional, que afetam as principais linhas de atuação das coops brasileiras.

Estamos finalizando a seleção dos dados e preparando
a tecnologia necessária para que o dashboard seja
disponibilizado na plataforma de negócios do Sistema OCB.

PB
/paraibacooperativo
Para dúvidas ou sugestões entre em
contato com: nucleo@ocb.coop.br

