


A UNICAFES ALAGOAS 

Fundada em 2006 e consolidada em 2011 como 
instrumento de organização e articulação do 
conjunto das cooperativas e associações da 
agricultura familiar e dos empreendimentos da 
economia solidária no estado. 
 
Congregando em sua base, cooperativas de 
pesquisa, de assistência técnica e extensão 
rural, de crédito, bem como, as cooperativas  
de produção e comercialização de produtos 
oriundos da agricultura familiar alagoana. 



SOMOS O COOPERATIVISMO ALAGOANO 

Enquanto organização representativa das 

cooperativas tem como objetivo ser um 

instrumento de representação do 

cooperativismo solidário,  que se relaciona 

com a agricultura familiar, visando o 

desenvolvimento sustentável nas ações de 

apoio aos cooperados e cooperadas.  



CENTRAL COMERCIAL UNICAFES  

Enquanto estratégia de comercialização, representamos a união das nossas 

cooperativas singulares cooperadas, bem como o seu conjunto de produtos,  

in natura, industrializados e de origem animal, atuando para fortalecer o 

seguimento do cooperativismo com soluções de negócios para o setor público 

(através da articulação para efetivação das políticas públicas) e para o setor 

privado (com mecanismos de direcionamento e acompanhamento das novas 

tendências de mercado e espaços para agregar a produção das cooperativas). 



JUNTOS SOMOS MAIS FORTES 

A Unicafes Alagoas tem orgulho de ser formada por 

mais de 10 mil famílias de agricultores familiares, 

através das 34 cooperativas singulares.  

 

Por meio de uma gestão participativa,  

trabalhamos para equilibrar objetivos econômicos com 

o compromisso social e com os cuidados ao meio 

ambiente. 

AGRICULTORES 

FAMILIARES 

COOPERADOS 

+ 10 MIL 

34 
COOPERATIVAS 

SINGULARES 



NOSSAS COOPERATIVAS SINGULARES 

COOPECRAL 
COOCREAL 
COOPERAGRO 
COOPEAGRE 
COOPERAL 
COOPLAL 
COOPVALE 
COOBAPI 
COOPAIBA 
COOPERCOCO 
CAFISA 
CAPIAL 

PINDORAMA 
COOMARITUBA 
COOPENEDO 
COOPTUR 
CPLA 
COOPTAL 
COOAGRESTE 
COOPCAF 
COOPAQ 
COOPMATA 
COOPACA 
COOPENORTE 

COMPETEC 
COOPERBONI 
CAEF 
COOPABACS 
COOPAF 
OURICURI 
COOPAFAS 
COOPAZ 
COOPERFLORES 
CARPIL 
 



NOSSOS PRODUTOS: SEU ALIMENTO 

São quase 60 produtos entre industrializados, in natura e de origem animal 

produzidos por nossas cooperadas, garantindo a oferta de alimentos de boa 

procedência, saudáveis e alinhados com boas práticas de preservação da 

natureza. 

PRODUTOS 

INDUSTRIALIZADOS 

PRODUTOS                      

DE ORIGEM ANIMAL 

28 02 29 
PRODUTOS  

IN NATURA 



PRINCIPAIS PRODUTOS COMERCIALIZADOS 

Fonte: Sandreanio Ferreira - Dissertação de mestrado em Administração e Desenvolvimento Rural - UFRPE 
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Tubérculos

Hortaliças

Frutas

Poupa de fruta

Mel de abelha

Lácteos

Cereais

Bolo

Coco

Alimentos comercializados 



PRESENTE EM TODO O ESTADO 

Estamos presentes em todo o território 

alagoano, através de nossas 

cooperativas singulares e suas 

abrangências, além de nossas 

estratégias de logística integrada que 

garante capacidade de atendimento em 

todos os 102 municípios do estado.  



JUNTOS SOMOS MAIS FORTES! 

Cuidar de cada um para melhorar a vida de todos. 



Maria José 
Vice-Presidente UNICAFES ALAGOAS 

Federação Unicafes Alagoas 
@unicafes.unicafesal 


