Lado a lado com
as cooperativas
Case: Projeto Cooperar
Solução: Treinamento para cooperados
Segmento: Agronegócio
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Lado a lado com as cooperativas

Desafio
Capacitar cooperativas agrícolas, ajudar no desenvolvimento sustentável
de seus negócios e fidelizar os cooperados.

Contexto
O Brasil alcançou o posto de terceiro maior exportador agrícola do mundo. É o que indica o recente
levantamento da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO), divulgado no
dia 17 de setembro de 2018. De acordo com os dados, o Brasil terminou o ano de 2016 com uma fatia de
5,7% do mercado global, abaixo apenas dos Estados Unidos, com 11%, e Europa, com 41%.
Nesse cenário, destaca-se o papel das cooperativas agrícolas que, de acordo com dados da Organização
das Cooperativas Brasileiras (OCB), também exportaram mais, passando de US$ 5,13 bilhões em 2016
para US$ 6,16 bilhões em 2017, um aumento de aproximadamente 20,07%. A previsão é que em 2019 o
setor cresça até 8%.
O cooperativismo agropecuário tem importante participação na economia brasileira, sendo responsável por
quase 50% do PIB agrícola, de acordo com o Ministério da Agricultura. Dados do último Censo Agropecuário,
conduzido pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), apontam que 48% de tudo o que é
produzido no campo brasileiro passa, de alguma forma, por uma das 1.618 cooperativas em atividade no
país, que reúnem mais de um milhão de associados e geram cerca de 198 mil empregos, segundo a OCB.
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Solução
Desenvolvido após um mapeamento para identificar os desafios diários para expansão das cooperativas,
o Programa Cooperar proporciona a fidelização dos cooperados, estímulo para sucessão de líderes e
gestores, além de ferramentas de comercialização.
Atualmente, o programa atua com 87 cooperativas que compreendem 402 mil cooperados e 91 mil
colaboradores. O projeto proporciona que uma parte dos investimentos em produtos BASF retorne às
cooperativas com a capacitação das equipes em diferentes níveis (líderes, gerentes, técnicos, etc). Por
meio do projeto também é possível acessar consultorias de serviços direcionados ao cooperativismo e
agricultores pela plataforma Cada vez + BASF Cooperar. Nesse mesmo ambiente, estão disponíveis
serviços da Fundação Espaço Eco utilizados para estudos de socioecoeficiência em processos agrícolas.
Assim, o programa da BASF aumenta a competitividade e melhora o atendimento aos agricultores, além
de estimular a adoção de tecnologias nas lavouras (defensivos, sementes, ferramentas digitais etc.) de
maneira mais assertiva para o uso racional e consciente dos recursos. Outra consequência é a geração e
distribuição de valor na cadeia pelo aumento da produtividade e rentabilidade dos agricultores.
Pensando em agregar mais conhecimento aos cooperados, a BASF promoveu dentro do programa
Cooperar, a primeira edição do Incoop, com aulas de capacitação dos profissionais das cooperativas.
O evento aconteceu no dia 14 de maio, em São Paulo. A programação foi voltada para os temas de
Cooperativismo, Intercooperação e Administração Sustentável. A iniciativa contou com a presença de 67
alunos de 35 cooperativas do Brasil.
As aulas do Incoop acontecerão em cidades alternadas. Estão previstos cinco encontros no Brasil ao longo
de dois anos de curso. A formatura será realizada nos Estados Unidos com uma visita ao Instituto Disney.
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Resultados
Econômico

Fortalecimento das cooperativas, tornando-as mais competitivas no mercado
e estimulando o legado do setor.

Ambiental

Os treinamentos incluem informações sobre práticas sustentáveis no dia a
dia do campo.

Social

Atualmente, 87 cooperativas que compreendem 402 mil cooperados e 91 mil
colaboradores, participam do programa. Todos são impactados pela disseminação
de boas práticas no campo, uso da tecnologia e geração de empregos.
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Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)
Objetivo 6: Assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para todos.
Objetivo 8: Promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, emprego pleno e
produtivo e trabalho decente para todos
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