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QUEM SOMOS
A COOPERATIVA AGRÍCOLA MISTA REDECOOP - REDECOOP, é 
uma Rede de Apoio a Agricultura Familiar que busca fortalecer as 
cooperativas, associações e empreendimentos individuais voltados 
a produção e agroindustrialização de pequeno porte no estado de 
Mato Grosso. A REDECOOP teve sua fundação em 13 de julho de 
2009, inicialmente tempo por razão social a denominação, Coope-
rativa Agrícola Mista Vale do São Lourenço – CooperVale, para 
atuar na região no Vale do São Lourenço, com Sede no Município 
de São Pedro da Cipa-MT. Com o decorrer do tempo verificou-se 
que os entraves e gargalos da CooperVale eram os mesmos que das 
demais que atuam no estado, ou seja, dificuldades de se consolida-
rem pela ausência da organização de base, precariedade dos servi-
ços técnicos especializados desde produção à comercialização e, 
principalmente, pela ausência de políticas públicas voltadas para o 
produtor de pequeno porte. Notamos que aqueles que se organiza-
ram em Rede para suprir tais demandas vêm obtendo melhores 
resultados, a exemplo da APACO- Associação dos Pequenos 
Agricultores do Oeste Catarinense, que hoje possui uma marca 
coletiva conhecida como SABOR COLONIAL, marca essa que 
garante qualidade e uma identidade própria da agricultura familiar. 
Destacamos também a COOESPERENÇA – Cooperativa Mista dos 
Pequenos Produtores Rurais e Urbanos Vinculados ao Projeto Espe-
rança, que possui marca coletiva SABOR GAÚCHO, uma central 
que se encontra no Rio Grande do Sul. Assim Sendo, a CooperVale 
torna-se uma Rede, alterando sua denominação para REDECOOP, 
buscando fortalecer a agricultura familiar no Estado, ofertando uma 
equipe multidisciplinar para contribuir no fortalecimento dos empre-
endimentos individuais e coletivos que atuam no setor, composta de 
projetistas, médicos veterinários, engenheiros agrônomos, enge-
nheiros de alimentos, contadores, advogados, designers em marke-
ting e profissionais na área de comercialização.
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Por que trabalhar 
em cooperação?

Nunca houve nem haverá desenvolvimento 
socioeconômico se não houver altos níveis de 
cooperação entre as pessoas que integram uma 
comunicdade.

Quanto maior a cooperação entre as pessoas, 
maior o fluxo de informação, maior seu proces-
samento, maiores a eficácia das ações e melho-
res serão os resultados.

O contrário ocorre quando prevalece o senso 
de competição entre as partes.
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O QUE PODEMOS JUNTOS:
Mediamos com os Órgãos Governamentais em relação 
às políticas e serviços públicos, com o mercado e com 
os fornecedores.

Orientamos e elaboramos o projeto do seu empreendimento rural

Elaboramos sua proposta de crédito rural

Levamos a assistência técnica até você

A capacitação e as boas práticas de fabricação

Compras de insumos,  embalagens, máquinas e 
implementos compartilhada

A Inovação tecnológica na produção dos alimentos

Seu cadastro nos serviços de Inspeção sanitária

A rotulagem do seu produto

O Código de Barras para seu produto

A cobertura fiscal

Aporte contábil e fiscal

A Certificação de qualidade

A logística de distribuição

Vendas no PNAE

Vendas no PAA

Vendas nos supermercados

Vendas em feiras e quiosques 
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É ASSIM QUE FAZEMOS A PONTE
PRODUTOR E MERCADO COMERCIAL

A REDECOOP dispõe em sua base de uma equipe disciplinar composta de 
profissionais cooperados de diversas áreas, bem como, convênios estabele-
cidos com entidades públicas e privadas para apoiar você na produção, 
transformação e comercialização dos seus produtos. Inicialmente vem 
buscando consolidar os sistemas produtivos de criação e agrícolas e, as 
agroindústrias individuais ou coletivas, organizando-os para que reunidos 
em cooperativas de produção venham a alcançar os mercados convencio-
nal e institucional, maximizando seus resultados.
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POR AQUI COMEÇAMOS 
A PRATICAR OS ATOS 
COOPERADOS

Começamos pelos municípios que compreendem a região 
do Vale do Rio Cuiabá; Região Noroeste; Região Sul e 
Médio Norte do Estado, estrategicamente eleitas levando 
em considerando principalmente quanto as vocações 
produtivas, logística de produção e comercialização.
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CRIANDO AS ROTAS DE 
INTEGRAÇÃO ECONÔMICA 
DOS MUNICÍPIOS

As rotas de comercialização foram formatadas para  integrar 
municípios das mais diversas microrregiões do estado. Esse 
modelo visa levar os excedentes da produção municipal 
inicialmente para os municípios mais próximos fazendo um 
intercambio intermunicipal por microrregiões e, de acordo 
com a ampliação da produção, caminhar para integrar as 
rotas de comercialização. 

ROTA I – VALE DO JAURÚ
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A LOGÍSTICA DE DISTRIBUIÇÃO
A SUA DISPOSIÇÃO

A REDECOOP coloca a sua disposição veículos de carga 
seca e carga fria, para que o seu produto possa alcançar as 
gôndolas de supermercados. Os veículos fazem semanal-
mente a rota de comercialização. 
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NOSSO NUCLEO DE 
ELABORAÇAO DE PROJETOS
Elaboramos o projeto técnico do seu sistema de criação, 
sistema de cultivo agrícola ou da sua agroindústria, fazendo 
estudos da viabilidade econômica, pautados na responsabili-
dade social e em harmonia com o meio ambiente.
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ELABORAMOS SUA 
PROPOSTA DE PLEITO 
AO CRÉDITO RURAL

Elaboramos sua proposta de crédito rural junto às linhas de crédi-
tos disponibilizadas pelas instituições financeiras. Articulamos e 
trabalhamos junto aos agentes de crédito rural melhores condi-
ções para o empreendedor rural. O associado a REDECOOP leva 
vantagem junto aoro ao agente de crédito considerando que o 
proponente se encontra dentro de um sistema produtivo e de 
comercialização em Rede, ampliando sua capacidade de paga-
mento
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ADAPTAMOS SUA CONSTRUÇÃO 
EXISTENTE OU ELABORAMOS 
OS PERFIS AGROINDUSTRIAIS

É isso mesmo, elaboramos os perfis agroindustriais, procedendo 
às adaptações das instalações pré-existentes quando for o caso. 
Cuidamos os Licenciamentos ambientais, sanitários e alvarás de 
funcionamento.
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COMPRAR JUNTOS!!!
AUMENTA SEU PODER 
DE COMPRA

Quando compramos bem, melhoram os nossos resultados. Assim 
sendo, juntamos para adquirir adubos, fertilizantes, sementes, 
insumos, máquinas e equipamentos, embalagens e quaisquer 
outros bens materiais e serviços para que os ganhos do cooperado 
REDECOOP sejam melhores.

20%

Central de Compras

30%

50% 60%

12



LEVAMOS A ASSISTÊNCIA 
TÉCNICA DE PRODUÇÃO 
ATÉ VOCÊ

O cooperado REDECOOP é assistido desde a 
elaboração do projeto, implantação, manutenção, 
colheita e pós-colheita do cultivo.
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O CONTROLE DE 
QUALIDADE É TUDO

Estabelecemos parcerias com laboratórios credenciados 
para proceder às análises de alimentos: Microscópicas; 
Microbiológicas; Sensoriais; Físico-Químicas e Testes de 
DNA. 
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PREPARA VOCÊ PARA 
PRODUZIR ALIMENTOS

Estabelecemos parcerias para promover a capacitação 
continuada na formação para o processamento de 
alimentos, nas Boas Práticas de Fabricação, para cum-
primento da Inspeção Sanitária e a satisfação do consu-
midor final.
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INOVANDO PARA 
FICAR NO MERCADO

A REDECOOP atenta ao mercado com olhos para o consumidor a 
cada dia mais exigente, na constante busca por produtos práticos, 
limpos, saudáveis e de maior valor agregado. Para atender a essas 
necessidades, firmamos parcerias para investimento em novas 
tecnologias, que vão desde ingredientes e aditivos, aromas, texturas, 
amidos modificados e outros componentes que caracterizam os 
alimentos conhecidos como funcionais.
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NOTA FISCAL PARA O 
ASSOCIADO REDECOOP

Aos associados que não são Constituídos como Pessoa 
Jurídica, contam com o serviço de emissão de Nota Fiscal 
Eletrônica da REDECOOP.
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O ASSOCIADO REDECOOP 
TAMBÉM TEM
CÓDIGO DE BARRAS

Disponibilizamos aos estabelecimentos associados a REDECOOP, 
Código de Barras de convenção internacional,  garantindo  a 
comercialização de seus produtos junto as grandes redes de 
supermercados. 
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SEUS PRODUTOS TEM 
QUALIDADE GARANTIDA  
PELA MARCA: RIQUEZAS DO VALE

Os produtos dos  associados REDECOOP, contam com o selo 
de Qualidade Garantida de propriedade da REDECOOP, 
denominada: “RIQUEZAS DO VALE”, devidamente registrada 
no INPI(Instituto Nacional da Proteção Industrial) no Ministério 
da Industria e Comércio. Essa garantia no seu produto, amplia 
sua participação no mercado consumidor.
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OS ASSOCIADOS REDECOOP 
TAMBÉM CONTAM COM A 
ROTULAGEM DE SEUS PRODUTOS
Associados REDECOOP contam com o serviço de criação de rótulos 
para identificar e dar personalidade ao produto do estabelecimento 
vinculado a Rede. Criamos a arte gráfica trabalhando, traduzindo 
e preservando a identidade do produtor.
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AMPLIANDO OS CANAIS DE 
COMERCIALIZAÇÃO PARA 
SEU PRODUTO

A REDECOOP elabora os projetos de comercialização junto ao 
Programa de Aquisição de Alimentos(PAA) gerido pela CONAB. 
Esse Programa é mais uma oportunidade para a agricultura e agro 
industrialização de pequeno  porte. 

PROGRAMA DE
AQUISIÇÃO
DE ALIMENTOS

1 – PROGRAMA INSTITUCIONAL – P;A.A.
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O PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar) é mais uma 
grande oportunidade para a produção das propriedades rurais de 
pequeno porte. A REDECOOP inclui você no projeto de vendas 
junto a Rede de Alimentação Escolar Municipal e Estadual.

AGRICULTURA FAMILIAR
NA MERENDA ESCOLAR
2 – PROGRAMA INSTITUCIONAL – PNAE
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A REDECOOP vem estabelecendo contrato de 
compra e venda com as redes de supermercados, 
principalmente para já comercializar os produtos 
dos associados que já estão consolidados.

3 – REDE DE SUPERMERCADOS

SUPERMERCADOS
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4 – TICKETS COMPRA PARA FEIRAS E QUIOSQUES 

Aos associados REDECOOP, diante sua pequena produção, que 
não alcançam maiores mercados, contam com o Ticket Feira, 
instrumento de apoio ao fortalecimento das feiras livres. O 
comércio dispõe da moeda plástica, enquanto o ticket foi criado 
para equivaler a moeda plástica junto a pequena produção.
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Mais
JUNTOS PODEMOS
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“E DIGO ISTO: QUE O QUE SEMEIA POUCO, 
POUCO TAMBÉM CEIFARÁ; E O QUE SEMEIA 
EM ABUNDÂNCIA, EM ABUNDÂNCIA CEIFARÁ”.

II Coríntios 9:6
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO 

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, 
PECUÁRIA E ABASTECIMENTO 

NOSSOS PARCEIROS:



APOIO:

Avenida República do Líbano, 1620
Bairro Rodoviária Parque
Cuiabá-MT
CEP.: 78.048-135
Fones.: Fixo (65) 3634.2318  
Celular/Whatsapp (65) 9.9602.9396
e-mail.: redecoop@hotmail.com


