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SISTEMA OCERGS 
DIVULGA NÚMEROS 
DO COOP GAÚCHO
O Sistema Ocergs divulgou no 
dia 28 de junho, em coletiva 
de imprensa realizada no 
formato online, os números que 
confirmam a posição de destaque 
do cooperativismo no Rio 
Grande do Sul. As cooperativas 
gaúchas registraram em 2021 
o faturamento recorde de R$ 
71,2 bilhões, com incremento 
de 36,8% em relação ao período 

anterior. Confira a seguir alguns desses indicadores econômicos e sociais:

Download gratuito em https://bit.ly/3RsT3X2

Cooperativas gaúchas em 2021 
faturaram R$ 71,2 bilhões 

Incremento de 36,8% em 
relação ao período anterior 

3,2 milhões 
de associados

Sobras de 
R$ 3,6 bilhões

74,1 mil 
empregados

https://www.sescooprs.coop.br/
https://www.somos.coop.br/
https://www.facebook.com/Ocergs.SescoopRS
https://twitter.com/OcergsSescoopRS
https://www.youtube.com/SescoopRSOficial
https://www.sescooprs.coop.br/
https://www.sescooprs.coop.br/
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DIA C MOBILIZA COOPS 
O dia 2 de julho marcou a celebração do 
Dia Internacional do Cooperativismo e 
várias iniciativas integrantes do Dia de 
Cooperar (Dia C). É importante destacar 
que as cooperativas podem continuar 
inscrevendo ações no Dia C, que ocorre 
durante todo o ano. Não deixe a sua coop 
de fora dessa. Participe!

DEVOLUTIVAS DO EIXO DESEMPENHO EM COOPS GAÚCHAS
Com o objetivo de reforçar o feedback dos diagnósticos do Eixo Desempenho, 
nos meses de maio e junho, o Sistema Ocergs realizou 30 devolutivas. A 
iniciativa, que contou com a participação da FecoAgro/RS durante algumas 
agendas, integra o Programa de Desenvolvimento Econômico-Financeiro e 

permite à cooperativa ter acesso a dados concretos para 
analisar o seu desempenho em relação ao restante do 

setor ou às cooperativas do mesmo ramo de atividade. 
Durante o bimestre, as devolutivas ocorreram nas 

seguintes coops agropecuárias: Cotrimaio, Dália, Certaja Desenvolvimento, 
Arla, Languiru, Caul, Caal, Coagrijal, Casjl, Cooperagudo, Santa Clara, 

Coopermil, Cotrirosa, Cotricampo, Cotrifred, Cotripal, Coopatrigo, CCGL, Cotrisel, Camnpal, 
Cotrijuc, Cotrisoja, Cotriel, Cotrisal, Cotrijal, Cotribá, Coagril, Cotapel, Coasa e Ouro do Sul.  

28  municípios

30 cooperativas agropecuárias

16 regiões do RS

https://www.sescooprs.coop.br/
https://www.somos.coop.br/
https://www.facebook.com/Ocergs.SescoopRS
https://twitter.com/OcergsSescoopRS
https://www.youtube.com/SescoopRSOficial
https://www.sescooprs.coop.br/
https://www.sescooprs.coop.br/
https://diac.somoscooperativismo.coop.br/
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RECONHECIMENTO ÀS BOAS 
PRÁTICAS DE COOPERATIVAS
A cada dois anos, um seleto grupo de 
cooperativas recebe do Sistema OCB o título 
de “Melhores do Ano” – um reconhecimento 
à criatividade, à visão e aos resultados 
obtidos por elas ao longo do biênio. O Prêmio 
SomosCoop Melhores do Ano é uma forma de 
destacar as boas práticas de cooperativas que 
tenham proporcionado benefícios aos seus 
cooperados e à comunidade. As inscrições 
f icam abertas até o dia 01/09/2022, às 18h, 
horário de Brasí lia (DF). Todas as coops 
brasileiras registradas no Sistema OCB 
podem participar, sejam singulares, centrais, 
confederações ou federações. Basta estar em 

dia com o pagamento da Contribuição Cooperativista sobre o exercício de 2021. 

CATEGORIAS
Conheça as categorias nas quais a sua coop 
pode participar e também uma categoria 
especial para influenciadores coop:

Comunicação e 
Difusão do Coop

Fidelização Inovação

Intercooperação Influenciadores 
Coop

Coop 
Cidadã

Desenvolvimento 
Ambiental

https://www.sescooprs.coop.br/
https://www.somos.coop.br/
https://www.facebook.com/Ocergs.SescoopRS
https://twitter.com/OcergsSescoopRS
https://www.youtube.com/SescoopRSOficial
https://www.sescooprs.coop.br/
https://www.sescooprs.coop.br/
https://melhores.premiosomoscoop.coop.br/
https://melhores.premiosomoscoop.coop.br/
https://melhoresdoano2022.coop.br/
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CICLO 2022 DO PDGC 
SEGUE ABERTO
O Ciclo 2022 do Programa de 
Desenvolvimento da Gestão 
das Cooperativas (PDGC) está 
aberto até 31 de agosto. Com 
foco nos processos de gestão 
e governança das cooperativas, 
o programa gera diagnósticos 
para a melhoria contínua a cada 
ciclo de planejamento, execução, 

controle e aprendizado. Em 2021, o PDGC contou com 125 adesões de cooperativas gaúchas 
com diagnóstico finalizado, o que representa um crescimento de 16,82% em relação a 2020.

SISTEMA OCB LANÇA SITE 
COOPERATIVISMO E ELEIÇÕES 
O Sistema OCB acaba de lançar o site Cooperativismo 
e Eleições, que disponibiliza uma série de materiais 
para fomentar a conscientização, o engajamento e 
a participação política do cooperativismo brasileiro 
e potencializar a sua representação político-
institucional. O site congrega todas as informações 
e materiais do Programa de Educação Política para o 

Cooperativismo Brasileiro 2022, 
iniciativa que tem por objetivo 

fomentar o voto consciente e o 
exercício de cidadania, capacitar 
e dar voz a grupos de jovens, 

mulheres e lideranças para 
que estejam mais presentes na tomada de decisões estratégicas para o 
movimento e suas comunidades.

https://www.sescooprs.coop.br/
https://www.somos.coop.br/
https://www.facebook.com/Ocergs.SescoopRS
https://twitter.com/OcergsSescoopRS
https://www.youtube.com/SescoopRSOficial
https://www.sescooprs.coop.br/
https://www.sescooprs.coop.br/
https://pdgc.somoscooperativismo.coop.br/sistemas-pdgc
https://pdgc.somoscooperativismo.coop.br/sistemas-pdgc
https://pdgc.somoscooperativismo.coop.br/sistemas-pdgc
https://eleicoes2022.coop.br/
https://eleicoes2022.coop.br/
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PLANO SAFRA 2022/2023 E OS IMPACTOS 
PARA O COOPERATIVISMO

Para apoiar a produção agropecuária nacional, o Plano 
Safra destina todos os anos recursos para custeio 

e investimento no setor. São diversos 
p rog r a m as d e mod er niza ç ão, 

inovação e sustentabilidade, 
sempre priorizando os 

pequenos e médios 
produtores rurais. 

No Plano Safra 
2022/23, serão 
disponibilizados 
R$ 340,88 bilhões. 
O valor  ref lete um 

aumento de 36% em relação 
ao Plano anterior.

TOTAL DE RECURSOS ANUNCIADOS

R$ 177,8

Safra
2021/2022

(R$ bilhões)

Safra
2021/2022

(R$ bilhões)

Safra
2021/2022

(R$ bilhões)

Safra
2022/2023

(R$ bilhões)

Safra
2022/2023

(R$ bilhões)

Safra
2022/2023

(R$ bilhões)

R$ 73,4
R$ 94,6

R$ 251,2

R$ 340,9

R$ 246,28

VAR. 39%

VAR. 29%

VAR. 36%

https://www.sescooprs.coop.br/
https://www.somos.coop.br/
https://www.facebook.com/Ocergs.SescoopRS
https://twitter.com/OcergsSescoopRS
https://www.youtube.com/SescoopRSOficial
https://www.sescooprs.coop.br/
https://www.sescooprs.coop.br/
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  APOIO AO PEQUENO PRODUTOR 
Do total anunciado pelo Governo, R$ 53,61 bilhões 
serão destinados ao Programa 
de Fortalecimento da 
Agricultura Familiar 

(Pronaf ), com juros 
de 5% a 6% ao 

ano, para custeio 
e comercialização. 

Para os médios 
produtores rurais, 

serão destinados R$ 
43,75 bilhões, por meio do 

Programa Nacional de Apoio ao 
Médio Produtor Rural (Pronamp), 

com taxas de juros de 8% ao ano (custeio e comercialização).

AUMENTO DO VOLUME DE RECURSOS PARA CUSTEIO E 
COMERCIALIZAÇÃO EM 37%

CUSTEIO PRONAF

Aumento de 36% no montante 
de recursos

CUSTEIO PRONAMP CUSTEIO DEMAIS PRODUTORES

Aumento de 28% no montante 
de recursos

Aumento de 40% no montante 
de recursos

https://www.sescooprs.coop.br/
https://www.somos.coop.br/
https://www.facebook.com/Ocergs.SescoopRS
https://twitter.com/OcergsSescoopRS
https://www.youtube.com/SescoopRSOficial
https://www.sescooprs.coop.br/
https://www.sescooprs.coop.br/
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PONTOS DE DESTAQUE:

Manutenção de arquitetura e linhas de financimaneto do crédito rural;

Aumento no montante total de recursos para R$ 340,9 bilhões (R$ 246,3 bilhões 
para custeio e R$ 94,6 bilhões para investimento), 36% a mais do que o Plano Safra 
2021/2022;

Plano direcionado para pequenos e médios produtores (Pronaf e Pronamp). Além 
das menores taxas de juros aplicadas para esse público, houve também aumento das 
subexigibilidades (de 22% para 25% Pronaf e de 28% para 35% Pronamp);

Destinação orçamentária de R$ 2 bilhões para a subvenção 
do seguro rural em 2023;

Fortalecimento de linhas direcionadas à inovação e 
sustentabilidade, inclusive no âmbito do Prodecoop;

Manutenção de 25% de exigibilidade para os depósitos
à vista, com exigibilidade adicional de 1,5% para custeio 
no período da safra;

Manutenção de 35% de exigibilidade para as LCAs.

Pronaf

Fonte: Mapa, 2022

Pronamp Demais Produtos TOTAL

VOLUME DE RECURSOS (R$ BILHÕES) PARA CUSTEIO E 
COMERCIALIZAÇÃO

R$ 39,34

2021/2022
programado(a)

2021/2022
programado(a)

2021/2022
programado(a)

2021/2022
programado(a)

2022/2023
programado(a)

2022/2023
programado(a)

2022/2023
programado(a)

2022/2023
programado(a)

R$ 34,06
R$ 43,75

R$ 104,42

R$ 177,82

R$ 146,16

R$ 243,52

R$ 53,61

VAR. 36%

VAR. 28%

VAR. 39%

VAR. 37%

https://www.sescooprs.coop.br/
https://www.somos.coop.br/
https://www.facebook.com/Ocergs.SescoopRS
https://twitter.com/OcergsSescoopRS
https://www.youtube.com/SescoopRSOficial
https://www.sescooprs.coop.br/
https://www.sescooprs.coop.br/
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TAXA DE JUROS

A taxa de juros também 
cresceu junto ao aumento na 

disponibilidade de recursos do 
Plano Safra 2022/23. Houve 

variação positiva para as 
taxas de juros de crédito 

rural, que aumentaram 
significativamente com 
relação à safra anterior. 
As taxas de juros de 

programas como o 
Moderfrota, Procap-Agro 
e Prodecoop tiveram 
aumento de 4%, 3,5% e 
3,5%, respectivamente. 

Demais produtores rurais 
tiveram elevação de 4,5 

pontos percentuais,  enquanto 
pequenos e médios agricultores 

tiveram ajuste positivo de até 2 pontos 
percentuais nas taxas de juros.

https://www.sescooprs.coop.br/
https://www.somos.coop.br/
https://www.facebook.com/Ocergs.SescoopRS
https://twitter.com/OcergsSescoopRS
https://www.youtube.com/SescoopRSOficial
https://www.sescooprs.coop.br/
https://www.sescooprs.coop.br/


BOLETIM
INFORMATIVO
Edição 15  - Porto Alegre, 26 julho 2022

SistemaOcergs
OCERGS - SESCOOP/RS

SistemaOcergs ocergssescooprswww.sescooprs.coop.br

Pronaf 3 e 4,5

5,5

7,5

8,5

5,5 e 7

7

6,5

7,5

7,5

8

8

5,5 e 7

3 e 4,5

5 e 6

8

12

12,5

7 e 8,5

10,5

8

10,5

10,5

11,5

11,5

7 e 8,5

5 e 6

2 e 1,5

2,5

4,5

4

1,5 e 1,5

3,5

1,5

3

3

3,5

3,5

1,5 e 1,5

2 e 1,5Pronaf

Pronamp

Pronamp

Proirriga

Moderagro

Procap - Agro

Prodecoop

Demais Produtores

Investimento

Custeio e comercialização

Safra
2021/2022

(% a.a.)

Safra
2022/2023

(% a.a.)
Var (p.p)

Moderfrota

Programa ABC

PCA 

Inovagro

Fonte: SPA/Mapa, Getec/Ocepar, Elaboração: Assessoria de Comunicação do Sistema Ocergs - Julho de 2022.

FAIXA DE JUROS DO 
CRÉDITO RURAL

https://www.sescooprs.coop.br/
https://www.somos.coop.br/
https://www.facebook.com/Ocergs.SescoopRS
https://twitter.com/OcergsSescoopRS
https://www.youtube.com/SescoopRSOficial
https://www.sescooprs.coop.br/
https://www.sescooprs.coop.br/


BOLETIM
INFORMATIVO
Edição 15  - Porto Alegre, 26 julho 2022

SistemaOcergs
OCERGS - SESCOOP/RS

SistemaOcergs ocergssescooprswww.sescooprs.coop.br

PONTOS DE ATENÇÃO:

Aumento da proporção de participação dos recursos livres no Plano, de 34% na safra passada para 
43% nessa safra;

Aumento significativo nas taxas de juros das principais linhas acessadas pelas cooperativas 
agropecuárias, saindo de 7,5% a 8% para 11,5% (Funcafé saindo de 7% para 11%);

Manutenção dos limites de crédito das principais linhas acessadas pelas cooperativas agropecuárias;

Estabelecimento de limite de crédito para o PCA, em R$ 50 milhões (até a safra passada era permitido o 
financiamento de 100% do valor do projeto);

Manutenção do teto de enquadramento da renda bruta dos produtores rurais familiares em R$ 500 mil 
(Pronaf), impactando na DAP/CAF das cooperativas da agricultura familiar;

Apesar de divulgados R$ 2 bilhões direcionados à subvenção do seguro rural, esse recurso não está 
garantido. Nem a LDO nem a LOA estão definidas para 2023;

Apesar da manutenção de 35% de exigibilidade para as LCAs, o subdirecionamento mínimo voltado para 
o financiamento às taxas livres foi reduzido de 50% para 30%, e o facultativo para aplicação em títulos e 
fundos aumentou de 50% para 70%;

Apesar da manutenção de 25% de exigibilidade para os depósitos à vista, criou-se um gatilho de redução 
para 22,5% a partir de 1º de janeiro de 2024. Para a exigibilidade adicional de 1,5% para custeio no período 
da safra, o saldo remanescente na carteira ao final do período poderá ser transferido para cumprir a 
exigibilidade de R.O., com taxas livres.

O pagamento da equalização de taxas de juros em financiamentos rurais concedidos no âmbito 
do Plano Safra 2022/2023 foi autorizado pelo Ministério da Economia através da Portaria 6.454/22, 
publicada no Diário Oficial da União em 19 de julho. Diferentemente do que ocorreu em lançamentos 
anteriores do Plano Safra, quando o acesso às linhas de financiamento rural foi liberado imediatamente 
para os produtores, em 2022 houve um atraso por conta da publicação da respectiva portaria, o que 
retardou o início da operacionalização das linhas de financiamento por parte das instituições financeiras.

https://www.sescooprs.coop.br/
https://www.somos.coop.br/
https://www.facebook.com/Ocergs.SescoopRS
https://twitter.com/OcergsSescoopRS
https://www.youtube.com/SescoopRSOficial
https://www.sescooprs.coop.br/
https://www.sescooprs.coop.br/
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Etapa 2

Programa de
Formação do
Conselho
Fiscal 2022

SistemaOcergs

C U R S O

Etapa 2

Em caso de dúvidas ou sugestões envie um e-mail para 
imprensa@ocergs.coop.br. 
Para visualizar edições anteriores, acesse este link. www.sescooprs.coop.br

INSCRIÇÕES ABERTAS 
PARA CAPACITAÇÃO DE 
CONSELHEIROS FISCAIS 
Estão abertas as inscrições para a segunda 
etapa do Programa de Formação do Conselho 
Fiscal, que abrange quatro turmas para o Curso 
Análise das Demonstrações Contábeis e Plano 
de Trabalho. A capacitação é promovida pelo 
Sescoop/RS, com realização da Faculdade de 
Tecnologia do Cooperativismo – Escoop. As 
aulas serão presenciais e ocorrerão em Santa 
Rosa, Carlos Barbosa, Teutônia e Porto Alegre. 
Confira os prazos de inscrições e cronogramas e 
de realização dos treinamentos em cada cidade:

INSCRIÇÕES ABERTAS 
PARA CAPACITAÇÃO DE 
CONSELHEIROS FISCAIS 
Estão abertas as inscrições para a segunda 
etapa do Programa de Formação do Conselho 
Fiscal, que abrange quatro turmas para o Curso 
Análise das Demonstrações Contábeis e Plano 
de Trabalho. A capacitação é promovida pelo 
Sescoop/RS, com realização da Faculdade de 
Tecnologia do Cooperativismo – Escoop. As 
aulas serão presenciais e ocorrerão em Santa 
Rosa, Carlos Barbosa, Teutônia e Porto Alegre. 
Confira os prazos de inscrições e cronogramas e 
de realização dos treinamentos em cada cidade:

SANTA ROSA

TEUTÔNIA

CARLOS BARBOSA

PORTO ALEGRE

Inscrições até 10 de agosto
Realização: 15 de agosto
Horário: 9h às 16h30
Link: https://bit.ly/3v269kO

Inscrições até 29 de agosto
Realização: 2 de setembro
Horário: 9h às 16h30
Link: https://bit.ly/3z1bp9w

Inscrições até 18 de agosto
Realização: 24 de agosto
Horário: 9h às 16h30
Link: https://bit.ly/3B3QkO9

Inscrições até 30 de agosto
Realização: 9 de setembro
Horário: 9h às 16h30
Link: https://bit.ly/3aQ5z2H

SANTA ROSA

TEUTÔNIA

CARLOS BARBOSA

PORTO ALEGRE

Inscrições até 10 de agosto
Realização: 15 de agosto
Horário: 9h às 16h30
Link: https://bit.ly/3v269kO

Inscrições até 29 de agosto
Realização: 2 de setembro
Horário: 9h às 16h30
Link: https://bit.ly/3z1bp9w

Inscrições até 18 de agosto
Realização: 24 de agosto
Horário: 9h às 16h30
Link: https://bit.ly/3B3QkO9

Inscrições até 30 de agosto
Realização: 9 de setembro
Horário: 9h às 16h30
Link: https://bit.ly/3aQ5z2H

https://www.sescooprs.coop.br/
https://www.somos.coop.br/
https://www.facebook.com/Ocergs.SescoopRS
https://twitter.com/OcergsSescoopRS
https://www.youtube.com/SescoopRSOficial
https://www.sescooprs.coop.br/
https://www.somos.coop.br/
https://www.sescooprs.coop.br/publicacoes/revistas-e-manuais
https://bit.ly/3v269kO
https://bit.ly/3z1bp9w
https://bit.ly/3B3QkO9
https://bit.ly/3aQ5z2H
https://bit.ly/3v269kO
https://bit.ly/3z1bp9w
https://bit.ly/3B3QkO9
https://bit.ly/3aQ5z2H

