
Painel: Inclusão Social e Produtiva

Cooperativa Extrativista - COOPERACRE



 A inclusão socioambiental 
coaduna o duplo desafio da 
produção, conservação ao meio 
ambiente e a proteção social as 
famílias sobretudo no acesso à 
renda. 



 COOPERACRE –
COOPERATIVA CENTRAL DE 
COMERCIALIZAÇÃO 
EXTRATIVISTA DO ACRE.



 A Cooperacre foi Fundada no 
ano de 2001. 
Com três associações e 
cooperativas Fundadoras. 



 Quem se associa a Cooperacre? 
São grupos de pessoas 
organizados em Cooperativas ou 
Associações.



 Tem quantos Associados na 
Cooperacre? 

São 31 Associações e 05 
cooperativas. Que representam 
2.200 extrativistas. 



 Tem quantos funcionários a 
Cooperacre? 
150 Funcionários fixos e 150 

temporários na época da safra.



 Qual o objetivo da Cooperacre? 
Trabalhar pelo desenvolvimento 
econômico de atividades 
agroflorestais sustentáveis do ponto 
de vista ambiental, econômico e 
socialmente justo. Por isso é uma 
cooperativa de comércio e indústria 
de produtos florestais dedicadas a 
atividades extrativistas.



 Como são tomadas as decisões na 
Cooperacre?
Tem um conselho administrativo 
que é formado por 06 seis pessoas, 
que se reúnem ordinariamente uma 
vez por mês. 
Cada associação e cooperativa 
afiliada indica um delegado para 
assembleia geral que se reúne 
ordinariamente uma vez por mês. 





 Qual a estrutura da Cooperacre hoje? 
Tem a matriz em Rio Branco-Ac
filial I de castanha em Brasileia-Ac
filia II  de popa de frutas em Rio B.-AC
filial III  de castanha em Xapuri-Ac
Filial IV de borracha em Sena M. -Ac
Filial V de castanha em Rio B.-Ac 
Filial VI Casa do Extrativista em Xapuri-
Acre   











 Quais os principais produtos da 
Cooperacre? 
Borracha
Castanha do Brasil
Popa de frutas
Óleo de copaíba



 Produção de castanha? 
Capacidade de beneficiamento hoje 
é de 800.000 latas de castanha por 
ano. 
Nos três últimos anos Compramos 
entre 400.000 há 600.000 latas de 
castanha. 
Safra de 2017 compramos 200.000 
latas de castanha. 





Borracha 
Em 2016 compramos 100 toneladas de 
borracha. Estamos incentivando e 
estimulando a produção para o ano de 
2017, tendo como meta comprar 800 
toneladas de borracha para processar 
numa indústria de GERB em Sena 
Madureira   





 Popa de Frutas.
Em 2016 foram beneficiadas 400 
toneladas de polpa de frutas, temos 
como meta para o ano de 2017 
aumentar a produção em 50%.
A venda de 50% da produção para 
merenda escolar, 45%  para o 
mercado no Estado e 5% para 
mercado fora do Estado.   





 Os principais parceiros da 
Cooperacre? 
Governo do Estado  do Acre
Banco da Amazônia
CONAB 



Governo do estado com apoio:
as politicas voltada para o 
extrativismo. 
Subvenção estadual para Borracha
custeio para compra de Látex para a 
Fábrica de preservativo Natéx. 
Assistência técnica e apoio para 
acessar recursos do BID.



Banco da Amazônia 
Financiamento de capital de giro anual 
para a agroindústria. (Pagamento 
anual). Iniciou em 2007 com 
Financiamento de R$ 4.000.000,00 de 
reais. Em 2017 financiou 
10.000.000,00 de reais. 



Companhia de abastecimento-
CONAB. 
o primeiro Financiamento em 2004 no 
valor de 715.000,00 como capital de 
giro anual. 
Foi aumentando apartir de 2007 
passamos a pegar o teto máximo de 
1.500.000,00 todos os anos. 



Qual o faturamento da Cooperacre 
anual? 
Tem um faturamento bruto superior a 
40.000,000,00 (Quarenta milhões de 
reais por ano). Aproximadamente U$ 
13,4 milhões. 



Avanços no desenvolvimentos sócio 
produtivos.
Manejos dos produtos já existente na 
floresta, castanha, borracha e açaí.
Reflorestamento de novas áreas com 
SAF. Com apoio do BID e do BNDES.





Meta da Cooperacre para agenda 
2030.
Os associados reflorestar mais de 1000 
hectares com sistema agroflorestais, 
onde tem como carro chefe três 
culturas permanentes. 
Seringueira, Açaizeiro e Castanheira. 



Metas gerais da Cooperacre? 
Compatibilizando o 
desenvolvimento econômico com o 
desenvolvimento sustentável.  



Novas Perspectivas: 
Compra da produção de comunidades 
na Bolívia e Peru, buscando canais que 
facilitem a importação da matéria 
prima e o registro sanitário da 
produção. 
Compras da produção extrativista de 
Rondônia, Amazonas e Pará, com 
preço justo e pagando os impostos 
aplicáveis.



Desafios
Que as politicas do Governo Federal não venha 
retroagir.

Que os Extrativista possa melhorar de vida e 
permaneça sendo reconhecido como extrativista. 
Exemplo: Extrativista Comprou uma camionete não 
pode ser mais reconhecido como assentado da 
Reforma Agrária...  

Aumentar a participação feminina nos espaços de 
decisão da cooperativa e na atividade extrativa.
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