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O Cooperativismo preconiza a colaboração e a associação de pessoas ou grupos com os 

mesmos interesses, a fim de obter vantagens comuns em suas atividades econômicas.  
 

Hoje no Brasil são mais de 1600 cooperativas agropecuária. Elas contam com mais de 1 
milhão de associados e geram 209 mil empregos. SIM, tudo isso! 
 

O cooperativismo agropecuário tem importante participação na economia brasileira, sendo 
responsável por quase 50% do PIB agrícola, de acordo com o MAPA. 
 

O objetivo é unir esforços e compartilhar ganhos em três frentes:  
1. Compra de insumos;  
2. Venda de produtos; 
3. Capacitação de pessoas e uso de novas tecnologias. 

 

Se você é de uma região que tem o cooperativismo consolidado, talvez não tenhamos 
apresentado enormes novidades, e você já consegue imaginar e perceber todos os 
benefícios. Porém, se você está em uma região que ainda não tem a cultura cooperativista, pode 
ter certeza de que você pode contribuir com a implantação deste conceito, que certamente pode 
melhorar a vida os produtores do agro familiar.  
 

Quais as principais cooperativas (que impactam os produtores) que atuam em sua região? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

E quando as cooperativas se consolidam e ficam grandes, como é o caso de várias no Sul do 
Brasil, elas  se transformam grandes empresas, gigantes que faturam bilhões, e se tornam ainda 
mais importantes para  a economia da sua região, principalmente para os produtores rurais que 
estão em sua base operacional.  
 

Mas, atuando com cooperativa, o produtor está sujeito aos riscos dela, isso significa que 
é fundamental e determinante que ele acompanhe a gestão da cooperativa. Preste atenção 
nisso, pois você (e sua empresa) também estão no risco, pois são inúmeros os casos de 
desvios e de falência de cooperativas, que acabam prejudicando inúmeros produtores (e 
as empresas que eles se relacionam) em todo o Brasil.  
 

Desta lista que fizeste acima, como está a “saúde financeira” das cooperativas, e quais merecem 
uma atenção especial ao longo deste ano? 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
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