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3.19. Programa de Organização Rural e Mercado 
Apresentação 
O Programa Organização Rural e Mercado é uma iniciativa do Instituto de 
Desenvolvimento Rural do Paraná, que visa desenvolver e gerenciar a pesquisa e a 
extensão aplicadas às organizações rurais do estado, por meio de projetos específicos. 
Os objetivos, metas e metodologias de ação do programa estão alinhados às diretrizes 
institucionais do IDR-Paraná, ao escopo do Plano de Governo do Estado do Paraná e 
aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (Agenda 2030). 
A abrangência geográfica do programa é estadual. O público alvo é composto por 
Cooperativas Agropecuárias e Associações de Produtores Rurais, especialmente da 
Agricultura Familiar.  
A equipe técnica de colaboradores é formada por: 100 extensionistas 
municipais/regionais, em assistência técnica e gerencial direta ao público; 22 
extensionistas referenciais / coordenadores regionais; 1 coordenador estadual; 2 
extensionistas referenciais estaduais. 
Objetivos do Programa 

• Desenvolver organizações rurais sustentáveis, por meio do cooperativismo 
agropecuário, especialmente da agricultura familiar, contribuindo, assim, para o 
desenvolvimento rural do Estado do Paraná. 

• Aumentar a resiliência socioeconômica e a competitividade de cooperativas 
agropecuárias frente a mercados. 

• Promover o bem-estar social, a inclusão sócio-produtiva e o aumento da renda 
de produtores rurais por meio de empreendimentos coletivos. 
Programas/Projetos Governamentais (Políticas Públicas) 

• Programa Coopera-Paraná; 

• Projeto Mais Gestão; 

• PRONAF; 

• Programa Banco do Agricultor Paranaense; 

• PNAE; 

• PAA; e 

• Programa Compra Direta Paraná (PAA). 
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Ações Planejadas (pelo IDR-Paraná) 

•Realizar ou atualizar levantamento cadastral de empreendimentos da agroindústria 
familiar paranaense; 

•Realizar capacitação básica para extensionistas do IDR-Paraná e profissionais de 
outros órgãos que atuam em agroindústria; 

•Apoiar a estruturação e melhoria dos Serviços de Inspeção Municipais (SIM) e de 
consórcios intermunicipais visando a sua adesão ao SUSAF;  

•Assessorar produtores para a regularização (legalização) de seus empreendimentos 
agroindustriais; 

•Orientar produtores da agroindústria familiar para acesso ao crédito rural; 

•Capacitar produtores da agroindústria familiar em Boas Práticas de Fabricação (BPF); 

•Capacitar produtores da agroindústria familiar em Tecnologias de Produção de 
Alimentos; 

•Orientar produtores da agroindústria familiar na elaboração de rótulos e tabelas 
nutricionais para seus produtos; 

•Orientar produtores da agroindústria familiar para a melhoria da qualidade da água 
utilizada em seus estabelecimentos; 

•Apoiar produtores da agroindústria familiar no acesso aos mercados institucionais e 
privados, principalmente por meio de circuitos curtos de comercialização.  
Metas 2021-2022 (Estabelecidas pelo IDR-Paraná) 

•2.000 atualizações cadastrais ou novos cadastramentos de estabelecimentos da 
agroindústria familiar realizados; 

•300 extensionistas do IDR-Paraná e profissionais de outros órgãos capacitados para 
atuação básica em agroindústria; 

•50 Municípios apoiados para estruturação ou melhoria do SIM e acesso ao SUSAF; 

•1.375 produtores da agroindústria familiar orientados, cada um, em duas ou mais das 
ações planejadas já citadas.  
 
 
 

 


