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A safra está em pleno vapor e a Cocatrel não 
para. Temos uma previsão de uma grande sa-
fra, em volume e qualidade, perceptíveis na 
expressiva quantidade de sacas já recebidas 
pela cooperativa. Sabemos que ao longo dos 

anos, os preços dos insumos e os custos de produção subiram muito 
porém, historicamente, desde a criação do plano real, em termos de 
valores nominais, iniciamos a colheita com um dos melhores preços já 
praticados na entrada de uma safra.
 
Estamos  trabalhando  muito  para  cada vez mais a Cocatrel ser a cooperati-
va que o cooperado quer. Por isso, quando passamos a ouvi-los mais, a es-
tarmos mais próximos, entendemos as demandas e procuramos colocar 
em prática ações que sejam efetivas e gerem eficiência. Na matéria de capa 
da revista, listamos algumas dessas ações e novos empreendimentos que 
trarão economia e mais eficiência nos serviços prestados pela Cocatrel. 

Não podemos deixar de falar sobre as responsabilidades da cooperati-
va com todos os seus públicos, que inclui a comunidade. Em momentos 
de distanciamento social como o que estamos vivendo, proporcionar 
uma semana inteira de cultura, levando entretenimento e alegria para as 
casas da pessoa é uma missão, que está no DNA da Cocatrel.

Temos que ser eficientes sim, porém sem deixar de promover e realizar 
ações de responsabilidade social, ambiental e cultural. Nas próximas 
páginas da revista, você pode conferir tudo o que aconteceu durante a 
Semana Cocatrel Café e Cultura. Sem deixar de lado os negócios, vem 
aí a primeira feira digital da Cocatrel.

A cooperativa participará do evento promovido pela Coccamig, entida-
de da qual me tornei recentemente presidente, junto com a Tv Altero-
sa, que trará a oportunidade de realizarmos uma feira com excelentes 
condições de negócios, principalmente em adubos, proporcionando ao 
cooperado adquirir e receber os insumos na hora certa, em suas pro-
priedades.

Enfim, como sempre a revista é uma excelente forma de informação 
para todos vocês, cooperados. Temos o cuidado de mantê-la com 
periodicidade mensal porque sabemos que ela ainda é um veícu-
lo bastante acessado pela maioria de vocês e queremos que estejam 
sempre muito bem informados sobre as realizações da nossa gestão. 
Tenham todos uma ótima leitura!

Marco Valério Araújo Brito
Presidente da Cocatrel
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MARCO VALÉRIO ASSUME AMARCO VALÉRIO ASSUME A
PRESIDÊNCIA DA COCCAMIGPRESIDÊNCIA DA COCCAMIG
A Coccamig foi fundada em 1985, com A Coccamig foi fundada em 1985, com 
o objetivo de integrar as cooperativas o objetivo de integrar as cooperativas 
do estado.do estado.

9

SEMANA COCATRELSEMANA COCATREL
CAFÉ E CULTURACAFÉ E CULTURA

A Cocatrel preparou uma semana inteira A Cocatrel preparou uma semana inteira 
de muita cultura para todos, desta vez de muita cultura para todos, desta vez 

em formato online.em formato online.

14

PROJETO QUALIDADE DO CAFÉ 2020PROJETO QUALIDADE DO CAFÉ 2020
Dicas para manter a qualidade do seu caféDicas para manter a qualidade do seu café
durante o processo da colheita.durante o processo da colheita.

30

GEADA E AS MEDIDAS PREVENTIVASGEADA E AS MEDIDAS PREVENTIVAS
Para o café, temperaturas entre -3°C a -4°C já são Para o café, temperaturas entre -3°C a -4°C já são 

suficientes para matar as células da planta. suficientes para matar as células da planta. 

37

CARAMBOLACARAMBOLA
Carambola é um fruto exótico e atrativo de Carambola é um fruto exótico e atrativo de 
uma espécie de árvore nativa da Indonésia uma espécie de árvore nativa da Indonésia 
e Índia, chamada de e Índia, chamada de Averrhoa carambolaAverrhoa carambola. . 
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Cocatrel realiza Assembleia Geral Cocatrel realiza Assembleia Geral 
Ordinária e define destinação dos Ordinária e define destinação dos 
mais de R$16 milhões de sobrasmais de R$16 milhões de sobras
Nesta terça-feira (19), a Cocatrel realizou Assembleia Ge-
ral Ordinária (AGO) para deliberar sobre a prestação de 
contas, destinação das sobras e para eleger os compo-
nentes do Conselho Fiscal para o mandado 2020/2021. 
Todos os assuntos pautados foram aprovados.

A assembleia aconteceu presencialmente, com todas 
as medidas restritivas tomadas para evitar aglomeração 
e proteger todos aqueles que optaram por estar pre-
sentes no auditório da cooperativa. A AGO também foi 
transmitida ao vivo pelo canal da Cocatrel no YouTube, 
garantindo transparência na prestação de contas para 
os cooperados.

2019 foi um ano de grandes resultados para a Cocatrel, 
que bateu recordes de recebimento em anos de biena-
lidade baixa, de faturamento, chegando próximo a R$1 
bilhão, de comercialização de café e também de sobras, 
que totalizaram o montante de R$16.014.341,00. Des-
se valor, de acordo com a decisão assemblear, 50% irão 
para os fundos de reserva da cooperativa e os outros 
50%, R$8.007.170,50 serão distribuídos aos coopera-
dos.

“Mesmo em tempos de pandemia precisamos estar pró-
ximos e sermos transparentes. Optamos por realizar a 
assembleia agora, mesmo com todas as restrições, para 
que os cooperados pudessem ter acesso às sobras, que 
serão um grande auxílio neste momento da colheita”, 
afirma Marco Valério Araújo Brito, presidente da Coca-
trel.

As sobras serão distribuídas de acordo com a movimen-
tação financeira, ou seja, o faturamento que cada coope-
rado gerou para a cooperativa, tanto com o café, quanto 
com o leite e os cereais. O crédito deverá, primordial-
mente, ser utilizado para quitar as dívidas vencidas do 
cooperado junto à Cocatrel. Caso não possua débitos, o 
valor ficará disponível para compras nas lojas da coope-
rativa e também na Cafeteria/Loja de Laticínios.

Durante a AGO, aconteceu também a eleição da chapa 
única formada para o Conselho Fiscal. Importante res-
saltar que todos os novos conselheiros vieram do Con-
selho Consultivo da Cocatrel e foram capacitados ao 

longo do ano para que pudessem assumir a vaga, são 
eles:

Novos Conselheiros:

- Claudio Herodiano Nonato é formado em ciência da 
computação. Na cafeicultura está desde 1995. Já atuou 
como conselheiro fiscal em 2016, 2017 e 2018 e conse-
lheiro consultivo em 2019.

- Jacques Fagundes Miari, filho de Julio Cesar Miari e 
Cirene Fagundes Miari, nascido em Três Pontas e resi-
de atualmente em Lavras. Formado em direito em 2000, 
atua como advogado, empresário e produtor rural, pos-
suindo propriedades em Boa Esperança e Campos Ge-
rais.

- Marcos Ovídio Marques, nascido em Coqueiral, onde 
reside com sua família, foi vice- prefeito da Cidade, par-
ticipou do Conselho Fiscal da Cocatrel entre 2018/2019, 
do Conselho Consultivo entre 2019/2020, é cafeicultor a 
39 anos e proprietário da Fazenda Vista Longa.

- Taiane Miranda Tiso é formada e pós graduada em Nu-
trição. Possui Certificado de língua Inglesa pela Succes 
College na Irlanda, onde morou por um ano. Produtora 
desde 2012. Trabalhou com seu avô, Deca Miranda, na 
gestão da Fazenda São Sebastião durante 5 anos. Rea-
lizou alguns cursos como o de Preparação para Conse-
lheiro Fiscal e o de Cafés Especiais. Faz parte do Conse-
lho Consultivo da Cocatrel.

Continuam como conselheiros fiscais:

- Eugênio Machado Piedade é advogado. Também pos-
sui curso de Letras e técnico em contabilidade. Produtor 
rural desde 1991, é membro do conselho fiscal desde 
2018.

- Vagner Teixeira Reis é formado em medicina veterinária 
pela Unifenas e possui curso técnico em contabilidade. 
Produtor desde 1985, possui vasta experiência na cafei-
cultura. Está há três anos no conselho fiscal e é sócio da 
cooperativa há mais de 30 anos.
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Novos cartões Unimed Novos cartões Unimed 

já estão disponíveisjá estão disponíveis

Cooperados, o novo cartão Unimed, com vigência 
para 2020,  já está disponível para retirada na Admi-
nistração ou nas Lojas Cocatrel das filiais.

Emissão de boletos já Emissão de boletos já 

está disponível noestá disponível no

Portal do CooperadoPortal do Cooperado

A partir do dia 1º de junho a Cocatrel não receberá 
mais pagamentos na Administração.

Serão disponibilizados boletos da Unimed e da conta 
consumo para pagamento em qualquer banco/lotéri-

ca e Lojas Cocatrel mais próxima de você.

Os boletos estarão disponíveis no Portal do Coopera-
do e, caso haja necessidade, poderão ser impressos 

na Administração da Cocatrel.
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Financiamento de material para a colheita
A Cocatrel está financiando equipamentos e materiais para a colheita como EPIs, roçadei-
ras, derriçadeiras, determinadores de umidade e transportador pneumático (turbininha 
café a granel).

Início do Financiamento: 15/04/2020 
Término do Financiamento: 31/10/2020 
Limite de crédito: média de depósitos de café nos últimos 3 anos. 

• Haverá restrição de crédito para qualquer título vencido há mais de 45 dias.
• Para novos associados ou associados que não movimentaram café nos últimos 3 anos, 

o limite deverá ser solicitado ao departamento de Crédito e estará sujeito a aprovação.
• Aumento de limite também deverá ser solicitado ao departamento de Crédito, com a 

comprovação do aumento da safra e sujeito a aprovação. 

Forma de pagamento: após a contratação do financiamento de material de colheita e até 
seu vencimento, será descontado em cada saca de café vendida (safra 2020/2021) o valor 
de R$ 20,00,  até que seja amortizado o valor do financiamento realizado.

Hospital Unimed 
Três Pontas

PLANTÃO PEDIÁTRICO
NOS FINAIS DE SEMANA.

Das 19h de sexta-feira
às 19h de domingo

(35) 3266-8100

Av. Nilson José Vilela, 230
Esperança - Três Pontas

Pronto
ATENDIMENTO

24
HORAS
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A Cooperativa Central de Cafeicultores e Agropecu-
aristas de Minas Gerais (Coccamig), foi fundada em 
1985, com o objetivo de integrar as cooperativas do 
estado, fortalecendo-as através da aquisição de insu-
mos em grande escala, capacitação e ação política em 
prol da cafeicultura e da agropecuária.

Ao longo destes 35 anos, a Coccamig tornou-se uma 
das principais entidades de negócios e representativi-
dade política do país, agregando 15 cooperativas de 
três importantes regiões agrícolas do estado: Cerrado 
Mineiro, Matas de Minas e Sul de Minas Gerais. São 
mais de 40 mil produtores responsáveis pela comer-
cialização de 5 milhões de sacas de café, captação de 
160 milhões de litros de leite, produção de 150 mil 
toneladas de ração, movimentando de R$ 1,45 bilhão 
em insumos e gerando um faturamento anual médio 
de R$ 5 bilhões.

No dia 18 de março, em Assembleia Geral Ordinária, 

foi eleita a nova diretoria da Coccamig, que tem como 
presidente, Marco Valério Araújo Brito, também presi-
dente da Cooperativa dos Cafeicultores de Três Pon-
tas (Cocatrel) e Leonardo de Mello Brandão, membro 
do Conselho de Administração da Cooperativa Agro-
pecuária do Vale do Sapucaí (Coopervass), como vi-
ce-presidente.

“A Coccamig esteve em excelentes mãos até aqui e 
na nossa gestão continuaremos a trilhar rumo ao de-
senvolvimento e a reestruturação desta tão importan-
te central cooperativa. O cooperativismo está muito 
fortalecido dentro do modelo capitalista de negócios 
e, através da intercooperação, poderemos nos tornar 
ainda mais fortes e representativos. Nosso objetivo é 
investir no capital humano, contratando especialistas 
em compras, desenvolvendo os sistemas de compras 
já existentes, tornando-os ainda mais robustos e em-
poderando e dando voz às pequenas cooperativas”, 
afirma Marco Valério.

Marco Valério assume aMarco Valério assume a
presidência da Coccamigpresidência da Coccamig

Intercooperação, força política e maior poder de negociação são os focos da novaIntercooperação, força política e maior poder de negociação são os focos da nova

gestão da  Cooperativa Central de Cafeicultores e Agropecuaristas de Minas Geraisgestão da  Cooperativa Central de Cafeicultores e Agropecuaristas de Minas Gerais





Capacitar os cooperados para a produção de cafés 
especiais e aprimorar a gestão de suas propriedades. 
Esse é o objetivo do curso que a  Cocatrel formatou 
em parceria com o Grupo Unis. O curso, antes voltado 
apenas para a produção de especiais, desde 2019 foi 
ampliado para que os produtores possam melhorar 
os processos de gestão e produção do café.

O curso terá 13 módulos que irão abranger temas 
como mecanização, pós colheita e qualidade de  ca-
fés, degustação de  cafés convencionais e especiais, 
mercado futuro de cafés, gestão estratégica da ca-
feicultura, gestão financeira rural, comercialização 
e exportação de café, ERP aplicado, certificações e 
produção de cafés certificados, promoção  e merca-
do internacional de cafés especiais, gestão de custos, 
negociação estratégica e cooperativismo.

O curso oferecerá certificado de extensão emitido 
pelo Grupo Unis e terá o custo total, para cada coope-
rado, de R$2.600, que poderá ser pago integralmente 
ou ser dividido.

Por se tratar  de um curso bastante específico, serão 
oferecidas apenas 40 vagas e somente para coopera-
dos da Cocatrel.

Exigências:
• Preenchimento de ficha de matrícula e assinatura 

de contrato;
• Pagamento da taxa de matrícula;
• Cópias dos seguintes documentos: CPF, RG (alu-

no e titular do lote) e,  para quem não for o titular 
do lote, autorização por escrito, assinada  pelo ti-
tular, informando que o mesmo autoriza o aluno a 
fazer o curso em  seu nome.

Atenção: os boletos de matrícula e mensalidade se-
rão gerados a partir do  CPF/CNPJ do titular do lote. 
Como as vagas são limitadas, as garantirá  quem cum-
prir com todos os requisitos dentro dos prazos esta-
belecidos. O  boleto da matrícula será gerado no ato 
da assinatura  do contrato e, o carnê de pagamento 
mensal enviado ao cooperado.

Devido às restrições decorrentes da pandemia do co-
ronavírus, o início das aulas está previsto para junho, 
mas poderá ser novamente adiado caso seja neces-
sário.
 
As inscrições serão realizadas por ordem de chega-
da e deverão ser feitas através do telefone: 35 3266-
8281 ou pelo e-mail avalenzi@cocatrel.com.br.

Estão abertas as inscrições para o Curso deEstão abertas as inscrições para o Curso de
Extensão Extensão Cafés Especiais: Gestão da QualidadeCafés Especiais: Gestão da Qualidade
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Cooperativa dos Cafeicultores da Zona de Três Pontas Ltda.

Tabela de Serviços 
Cooperados

1 Depósito de café e movimentação
1.1 Granel: Limite de 1 amostra por caminhão.
1.2 Big Bags: Limite de 2 amostras por caminhão.

1.3 Sacaria: Limite de 3 amostras por caminhão
1.4 Excedendo o limite será cobrado R$ 30,00 por amostra.

1.5 Seguro de Transporte e  de Armazenagem: R$ 0,15 ao mês por saca.
1.6 Cafés Especiais Personalizados: Taxa única de 0,4% sobre o valor de mercado.

1.7 Limite mínimo de entrega a granel e big bags 600 kg.
1.8 Entrada de café (descarga) ensacado, granel, big bag: compreendendo as operações de 

descarga com emblocamento, pesagem em balança automática, furação e fornecimento de 
1,00

1.9 Saída de café (carga) - sacas de 60 kg 1,00
1.10.1 Remoção - sacas de 60 kg (cafés personalizados, preparo  e refurações) 0,60
1.10.2 Armazenagem de café, por mês/fração de mês, por saca 0,60

2 Devolucão -  A devolução poderá ser feita a granel, em Bag ou ensacado
2.1 Taxa de devolução: 1% do valor  de mercado.
2.2  Para os cafés  devolvidos ensacados, será cobrado o valor da sacaria (nova) 7,00
2.3 Para os cafés  devolvidos com linner bag será cobrado o valor do linner bag. 8,00
2.4 Devoluçao em Bag sera cobrado serviço para embegar. (por sacas 60kg) 0,50
2.5 Devoluçao em Sacaria sera cobrado serviço para ensacar. (por sacas 60kg) 1,00

3 Preparação/Rebeneficiamento de café (por saca de 60 kg)
3.1 Rebenefício (separação de peneiras, ventilação, catação de pedras, eletrônica) 6,00
3.2 Rebenefício simples (separação de peneiras) 4,00

3.3 Ventilação 4,00
3.4 Seleção eletrônica contínua ao rebenefício (por vez) 4,00

3.5 Repasse ventilação 2,50
3.6 Repasse seleão eletrônica 2,50

3.7 Seleção eletrônica - serviço único 4,00
3.8 Liga simples 2,00

3.9 Ensaque ou reensaque 2,00

Obs.: O rebenefício deverá ser solicitado no departamento de comercialização e será 
realizado conforme programação.
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horarios 

INICIO FINAL INICIO FINAL 
06:30:00 20:48:00 07:00:00 11:00:00
06:30:00 19:00:00 07:00:00 10:00:00
06:30:00 19:00:00 07:00:00 10:00:00

INICIO FINAL INICIO FINAL 
07:00:00 18:00:00 07:00:00 11:00:00
07:00:00 16:00:00 07:00:00 10:00:00
07:00:00 17:00:00 07:00:00 10:00:00

INICIO FINAL INICIO FINAL 
08:00:00 19:00:00 08:00:00 12:00:00
08:00:00 17:00:00 08:00:00 11:00:00
08:00:00 18:00:00 08:00:00 11:00:00

INICIO FINAL INICIO FINAL 
07:00:00 17:18:00
07:00:00 16:00:00
07:00:00 16:00:00

INICIO FINAL INICIO FINAL 
07:00:00 17:18:00
07:00:00 16:00:00

INICIO FINAL INICIO FINAL 
07:00:00 17:18:00
07:00:00 16:00:00
07:00:00 16:00:00

INICIO FINAL INICIO FINAL 
07:00:00 17:18:00
07:00:00 16:00:00
07:00:00 16:00:00

ARMAZÉM TRES PONTAS MATRIZ

FUNCIONÁRIO SEGUNDA A SEXTA SÁBADO

FUNCIONAMENTO 
RECEBIMENTO GRANEL 

RECEBIMENTO BAG 

ARMAZEM NEPOMUCENO E COQUEIRAL

FUNCIONÁRIO SEGUNDA A SEXTA SÁBADO

FUNCIONAMENTO 
RECEBIMENTO SACARIA

RECEBIMENTO GRANEL E BAG 

ARMAZEM CARMO DA CACHOEIRA

FUNCIONÁRIO SEGUNDA A SEXTA SÁBADO

ARMAZENS ILICINEA, CORREGO DO OURO E GUAPE

FUNCIONÁRIO SEGUNDA A SEXTA SÁBADO

FUNCIONAMENTO 
RECEBIMENTO SACARIA

RECEBIMENTO GRANEL E BAG 

FUNCIONAMENTO 
RECEBIMENTO SACARIA

RECEBIMENTO GRANEL E BAG 

ARMAZEM PARAISO

FUNCIONÁRIO SEGUNDA A SEXTA SÁBADO

ARMAZENS TRÊS CORAÇÕES (SAGRADO CORAÇÃO) E VARGINHA (PASSARO)

FUNCIONAMENTO 
RECEBIMENTO SACARIA

RECEBIMENTO GRANEL E BAG 

ARMAZEM SANTO ANTÔNIO DO AMPARO

FUNCIONÁRIO SEGUNDA A SEXTA SÁBADO

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DOS ARMAZENS COCATREL 

Em Três Pontas somente receberá sacaria no armazém Paraíso. Nas demais unidades filiais receberá as duas 
modalidades.

As sacarias serão devolvidas ao cooperado. 
As sacarias serão abertas e despejadas em moegas para posteriormente ser embalada (embegar) e armazenada. 

A Cocatrel não armazenará cafés em sacarias de juta nesse ano. 
Observações:

RECEBIMENTO BAG 

FUNCIONÁRIO SEGUNDA A SEXTA SÁBADO

FUNCIONAMENTO 
RECEBIMENTO SACARIA

FUNCIONAMENTO 
RECEBIMENTO SACARIA

RECEBIMENTO BAG 

NÃO RECEBE 

Página 1
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A Cooperativa dos Cafeicultores da Zona de Três Pon-
tas (Cocatrel) preparou uma semana inteira de muita 
cultura para todos, desta vez em formato online, atra-
vés de lives transmitidas no canal do Youtube da co-
operativa, com uma programação especial que pôde 
ser acompanhada sem fronteiras. 

Diante do cenário em que o mundo se encontra atu-
almente, com a pandemia do coronavírus e a neces-
sidade do distanciamento social, a cultura passou a 
ser consumida como uma forma de entretenimento 
alternativo, levando alegria e esperança a todos.

“Tenho falado repetidamente sobre os ciclos e a ca-
pacidade de adaptação e reinvenção de empresas e 
consumidores, que se viram obrigados a ficar em casa 
e a participar mais dessa interação online. A Cocatrel 
tem buscado estar próxima em todos os sentidos, por 
isso é um orgulho poder, mesmo que dessa forma al-
ternativa, online, levar informação, arte e cultura para 
a comunidade, proporcionando o encontro do públi-
co com grandes artistas locais”, afirma Marco Valério 
Araújo Brito, presidente da Cocatrel.

A Cocatrel tem como propósito fomentar a responsa-
bilidade social, ambiental e cultural em todas as co-
munidades onde atua. Em um momento onde a arte 
e os shows ao vivo estão impedidos de acontecer, a 
Semana Cocatrel Café e Cultura foi palco para que 
artistas locais pudessem trabalhar e receber por isso.  

Na programação da Semana Cocatrel Café e Cultura, 
seis dias muito especiais que contaram diariamente 
com lives que foram bastante acessadas pelo público. 

Com o objetivo de aumentar o número de inscritos 
no canal do Yutube da cooperativa e, consequente-
mente, o alcance e a visualização da Semana Cocatrel 
Café e Cultura, a cooperativa realizou uma campanha 
social na qual, para cada novo inscrito até o dia 29/05, 
foi doado 1 litro de leite para instituições escolhidas 
pelo público. Ao todo foram 803 litros doados.

No primeiro dia do evento, o webinar “Mercado de 
Café” levou informação de relevância para os pro-
dutores. O presidente da Cocatrel, Marco Valério, 
recebeu os coordenadores comerciais da cooperati-
va, Chico Pereira e Gabriel Miari, para um bate-papo 
sobre o mercado de café, na entrada da safra e em 
tempos de pandemia.

Dentre todos os assuntos debatidos, foi importante 
contextualizar como é vista a imagem das empresas 
que focam em ações de responsabilidade social, cul-
tural e ambiental para os compradores internacionais 
e também para os consumidores de café.

“O mercado externo valoriza muito o investimento do 
sistema cooperativista no fomento das ações voltadas 
à qualidade de vida da comunidade.  A Cocatrel já está 
consolidada no mundo todo e a responsabilidade so-
cial está na alma da cooperativa, é isso que a gente faz 
desde sempre”, explica Marco Valério.
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Gabriel Miari, coordenador do Cocatrel Direct Trade, 
complementou dizendo que “a Cocatrel não quer ser 
uma cooperativa exportadora, mas temos orgulho em 
dizer que a Cocatrel é uma exportadora que paga bem 
para o cooperado. Estamos aqui para conseguir agre-
gar valor, porque queremos ser a melhor cooperativa 
para o nosso cooperado”.

No segundo dia, a Cocatrel pegou carona no tema do 
Festival Canto aberto “Nas trilhas festivaleiras” e rea-
lizou a live “Música e Café”,  que foi marcada por um 
bom bate-papo regado a receitas de drinks de café, 
executadas pelas baristas da Cafeteria Cocatrel, Erika 
e Bruna, e a bela voz de Isabela Moraes, interpretan-
do músicas de Milton Nascimento, algumas delas no-
meiam os drinks da Cafeteria.

No terceiro dia a Cocatrel embarcou “Nas trilhas Festi-
valeiras”, com a banda Quate'fest, formada por músi-
cos trespontanos, que brilharam trazendo muita infor-
mação sobre os antigos festivais nacionais junto a um 
repertório especialmente criado para a Semana Coca-
trel Café e Cultura, com as principais músicas festiva-
leiras que marcaram época e formam extremamente 
importantes para a cultura musical no Brasil.

Nos três últimos dias de live, a Cocatrel abraçou a 8ª 
edição do Festival Canto Aberto, em uma parceria 
com a Prefeitura Municipal de Três Pontas. O festival 
recebeu artistas nacionais e locais, em apresentações 
emocionantes, e contou também com dois pockets 
shows, do cantor Kiko Continentino e da banda 14 
bis. “Mais uma vez o Festival Canto Aberto fechou a 
Semana Cocatrel Café e Cultura com muito sucesso, 
presenteando o público de diferentes partes do Brasil 
e do mundo, com grandes apresentações. A Cocatrel 
sente-se orgulhosa por proporcionar cultura de muita 
qualidade a todas as comunidades onde está inseri-
da”, diz Luiz Antônio Vinhas Oliveira, diretor comercial 
da Cocatrel.

“Agradeço imensamente à Cocatrel por ter abraçado 
o Festival Canto Aberto e também pela iniciativa de 
criar a Semana Cocatrel Café e Cultura, online, impul-
sionando o movimento cultural daqui do Sul de Minas 
para o mundo. Nossa parceria tem funcionado muito 
bem e esperamos que seja duradoura, para continuar-
mos a levar arte e música de qualidade para toda po-
pulação”, afirma Alex Tiso, secretário de Cultura Lazer 
e Turismo do município de Três Pontas.

As lives da Semana Cocatrel Café e Cultura estão disponíveis no Youtube, procure no seu apli-
cativo ou computador. Você também pode aponta a câmera do seu celular para o QR-Code ao 
lado para acessar rapidamente.

15REVISTACOCATREL | EDIÇÃO Nº 39

C
O

C
A

TR
E

L



BASE PARA CRESCER, PERTO PARA OUVIR E SEGURA PARA O SEU NEGÓCIO.

MISSÃO
Proporcionar soluções de qua-
lidade e excelência, gerando 
segurança e sustentabilidade ao 
cooperado.

11 VISÃO
Ser reconhecida mundialmente 
como a melhor e mais segura 
cooperativa de café para fazer 
negócio e totalmente integrada 
com o cooperado.

22 VALORES
Cooperação, igualdade, cre-
dibilidade, fidelidade, solidez, 
segurança, comprometimento, 
inovação, transparência.

33

Boas-vindas aos novos cooperados
• ADALBERTO MACHADO DE 

ANDRADE

• ADEMIR VILELA DE FARIA

• ADMILSON APARECIDO DA SILVA 

• ALAN CARVALHO DE BRITO 

• ALBERTO FRANCISCO 

DAMASCENO

• ALCINO VILELA DE FIGUEIREDO 

• ANDRE DUTRA VILELA 

• ANTONIO AILSON DAMASCENO

• ANTONIO ALVES DOS SANTOS 

• ANTONIO FABIANO C. DE 

FIGUEIREDO

• ANTONIO MARCOS BARBOSA 

• ANTONIO MARQUES RESENDE 

• ARTUR ROBERTO LOURENCO

• CARLOS ANTONIO FRANCO 

• CARLOS HENRIQUE TEIXEIRA 

• CARLOS ROBERTO FIRMINO 

• CELSO DOS SANTOS 

• CLOVIS EDNEY PEREIRA DE MELO

• DANIEL DE PAULA GONCALVES

• DENIS MOREIRA DE OLIVEIRA

• DIEGO ANTONIO MIARELLI 

BOTELHO

• EDUARDO FERNANDO DA SILVA

• ERICA DIAS MORENO

• ESTERVANE VIEIRA LEMOS 

• FAUSTO DE PAIVA

• FERNANDO ANTONIO DE 

CARVALHO

• FRANCISCO ALVES DE CARVALHO

• FRANCISCO BRAZ ALVES 

• FRANCISCO DE PAULA LOURENCO

• FRANCISCO GONCALVES 

• GALIANY ALVES DE CARVALHO

• GENILSON HENRIQUE MOREIRA 

• GISA BARBOSA GAMBOGI

• GUILHERME VITOR PIRES FERREIRA 

SILVA

• HELENILSON RODRIGUES ISAU 

• HELIO VENANCIO DE ALMEIDA 

• HENRIQUE REZENDE PACHECO

• HUGO RAFAEL MARTINS ANDRADE

• IGOR FELIPE SOARES

• JANDIR DE CARVALHO JUNIOR

• JHONNY ALVES DE OLIVEIRA CAMPOS 

• JOAO ANTONIO TIMOTEO 

• JOAO BATISTA BALDONI

• JOAO BATISTA DA SILVA

• JOAO MARCOS CARVALHO BARBOSA

• JOAO TADEU DE PAULO TIOFILO

• JONAS BARBARA PEREIRA

• JORGE LUIZ TEMPESTA

• JOSE ANTONIO ALVES MARTINS 

• JOSE HAROLDO VILELA JUNIOR

• JOSE ROBERTO BOTREL

• JOSE RODRIGUES SOBRINHO

• JOSE RONALDO BARBOSA 

• JOSE VITOR PERES

• JOZIANE APARECIDA AGUIAR 

OLIVEIRA

• JUAREZ AMARAL VIANA DE ASSIS

• JULIANA APARECIDA COSTA 

• JULIANO MENDONCA ARAUJO 

• LAURA FERNANDA VIEIRA SILVA 

• LEANDRO DE SOUZA CARNEIRO

• LEANDRO SILVA DE FIGUEIREDO 

• LEANDRO VIEIRA LEMOS 

• LEOMARCOS NUNES DE AVELAR 

LOPES 

• LIGIA VIRGINEA ALVES 

• LILIAN CRISTINA FERREIRA MARQUES 

DOS REIS

• LOURIVAL DIAS ROCHA

• LUCAS FRANCISCO VIEIRA SILVA

• LUIZ CARLOS FERNANDES

• MANOEL FRANCISCO FERREIRA 

• MARCIO ROBERTO DE ASSIS

• MARCOS ADRIANO DA SILVA 

• MARIA APARECIDA DA SILVA

• MARILENE ALVES DOS SANTOS 

• MAURA SILVA MIGUEL 

• MAURICIO DE PAIVA LACERDA

• MICHELE SALES BARBOSA 

GONCALVES

• MILTON TEMPESTA FILHO

• NATAN SILVEIRA

• ODELIO BILONI DUTRA

• OTAVIO ASSUNCAO SILVEIRA

• PAULO RAMOS VILELA REIS 

• PAULO SERGIO VIANA JUNIOR

• PHILIPE SARTO BERTOLI

• RACHEL APARECIDA MACHADO DE 

ARAUJO

• RAFAEL MAYCON VALENTIM

• REINALDO DE PAULA GONCALVES 

• RICARDO MIGUEL DUTRA 

• ROBERTA CARVALHO DE FIGUEIREDO

• RODRIGO DONISETE ROSA

• ROSSINI ANTONIO ALVES 

• SAMUEL ANTONIO RODRIGUES 

• SAVIO SANTOS ALVES

• SEBASTIAO ADEMIR DE MELO

• SEBASTIAO DA SILVEIRA

• SEBASTIAO LEOPOLDINO 

• SILVIO CARLOS FERREIRA

• SILVIO DONIZETTI CUSTODIO

• SIMONE AMARAL DE FARIA

• SUELI PEREIRA DA SILVA

• TADEU SARTO

• THALLES DIAS MORENO

• VINICIUS RODRIGUES AMORIM

• WALTER SILVA JUNIOR 

• WANDERLEI BEIJO GONCALVES

• WANDERSON RODRIGUES VIEIRA

• WILLIAN SOARES RESENDE
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Mercado de Café
O mês de maio marcou o início da safra brasileira de 
2020 cuja expectativa é muito boa tanto em termos 
de quantidade como em qualidade. As chuvas homo-
gêneas no período pré florada resultaram em maior 
padronização na maturação e se não houver proble-
mas de chuvas na safra, tudo indica que teremos uma 
safra de excelente qualidade. Em termos de quantida-
de, espera-se a maior ou segunda maior safra da his-
tória brasileira, sendo a colheita de 2018 o parâmetro 
de referência para a atual safra.

 Em termos de preço, maio iniciou com preços médios 
em Nova Iorque no vencimento setembro em 111 c/
lb na média da primeira semana. Dai em diante, os 
preços entraram em um canal de baixa e tiveram mé-
dias decrescentes para as semanas dois, três e quatro. 
Os preços médios foram de 108,30 c/lb; 107,60 c/lb; 
e 102,50 c/lb. No último dia do mês, 29 de maio, os 
preços romperam o suporte de 100 c/lb e fecharam 
a 98,15 c/lb, algo que não ocorria desde a primeira 
semana de fevereiro de 2020, quando a média da se-
mana foi de 98,06 c/lb.

Além da queda na bolsa, ocorreu também uma per-
da de valor da moeda norte americana em relação 
ao real. Os preços médios saíram de R$ 5,68 para R$ 
5,85 da primeira para a segunda semana. A partir daí, 

entraram em queda constante atingindo R$ 5,66 na 
terceira e R$ 5,35 na quarta semana. A queda do dó-
lar, maior na quarta semana, foi definitiva para que os 
preços da saca de café baixasse dos 600 reais. 

Assim, os preços da saca de sessenta quilos de um 
café bebida dura com aproximadamente sessenta de-
feitos, deixou de trabalhar no intervalo entre R$ 600 
e R$ 615 reais, algo que ocorria desde 13 de abril, 
e rompeu a barreira dos 600 reais atingindo valores 
médios de R$ 585 nos dias 25 e 26; e valores ainda 
menores, como R$ 550 no dia 28 e R$ 530 no dia 29 
de maio. 

A entrada da safra, que aumenta a oferta imediata do 
grão, mais a queda acentuada do dólar foram os mo-
tivos da grande baixa ocorrida na última semana do 
mês, que caiu de R$ 600 para R$ 530 de uma sexta 
feira para a outra.  Entretanto, vale lembrar que, des-
de a implantação do real em 1994, os preços do café 
nunca estiveram tão bons em entrada de safra e que 
mesmo os R$ 530 são interessantes quando se com-
para a realidade apresentada no ano de 2019, quan-
do o produtor vendeu café em maio na média de R$ 
391 e na média do ano a R$ 427.

Lúcio Garcia Caldeira
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TÁ NO
MINUTO

COCATRELCOCATRELCOCATREL

MANTENHA-SE
INFORMADO!

Toda semana um novo 
video com temas

importantes
para produtores e

cooperados Cocatrel.

Acompanhe pelas nossas redes:

www.cocatrel.com.br

Toda semana um vídeo novo!
Leia o QR Code

com a câmera do seu 
smartphone ou baixe 

um app de leitura de 
QR Code

Minuto Cocatrel #91 - A estrutura da Cocatrel para a 
safra 2020

Minuto Cocatrel #93 - Código RFID, a
rastreabilidade dos armazéns Cocatrel

Minuto Cocatrel #90 - Os Melhores Cafés Cocatrel 
2019/2020: Agostinho de Fátima Marcelino

Minuto Cocatrel #92 - A agilidade que o
escoamento da safra trouxe



Acompanhe pelas nossas redes:

www.cocatrel.com.br

Os benefícios da Energia Solar 
Fotovoltaica em Nepomuceno

Questões necessárias para 
ter a qualidade do café 

As oportunidades de negócio
que a feira trás ao produtor!

Saiba mais sobre a Feira 
Coccamig Café com TV  





preciso ter uma certidão dessa procuração, é possível 
solicitá-la.

Já a procuração particular, por sua vez, é redigida 
pelo próprio interessado, mencionando as suas qua-
lificações e as do outorgado, bem como os poderes 
concedidos na representação.

Em geral, na procuração particular, as partes reconhe-
cem as assinaturas no Cartório de Notas (sendo atra-
vés de semelhança ou autenticidade), com o objetivo 
de confirmá-la.

Contudo, o documento não fica registrado no livro e, 
assim, não é possível solicitar a sua certidão.

As procurações, em geral, são utilizadas nas situações 
em que o outorgado está impossibilitado de realizar 
pessoalmente determinados atos (como quando ele 
encontra-se viajando). Nesse caso, é preciso indicar 
outra pessoa que agirá em seu nome.

É válido ressaltar que a Cocatrel apresenta sua pro-
curação específica para que seus associados possam 
utilizar-se, a qual fica disponível ao setor de Cadastro.

Taciana Rosa Figueiredo
Departamento Jurídico da Cocatrel

A procuração é um documento por meio do qual um 
indivíduo interessado (chamado de outorgante) trans-
fere a outra pessoa (denominada outorgada), pode-
res para que ela o represente em diferentes institui-
ções e órgãos.

Assim, o seu objetivo é que o outorgante tenha flexi-
bilidade em representações de negócios de diversas 
naturezas. Isso, mediante nomeação de outra pessoa 
para praticar atos em seu nome.

Através da procuração, é possível repassar plenos po-
deres ao seu representante. Isso é, quando não há de-
limitação acerca dos atos que podem ser praticados 
pelo terceiro. Ou, ainda, poderes especiais, quando o 
outorgante indica exatamente quais são os atos que 
podem ser praticados em seu nome pelo outorgado.
A procuração pública é registrada no Cartório de No-
tas perante um tabelião ou escrevente autorizado. 
Este, que é a pessoa responsável por traduzir em lin-
guagem jurídica a manifestação de vontade do outor-
gante e lavrar o instrumento público descrevendo os 
poderes concedidos para representação.

A procuração pública fica registrada no livro do Car-
tório de Notas, o que promove maior eficácia e se-
gurança jurídica. Pois o documento fica arquivado no 
tabelião por tempo indeterminado e, sempre que for 

Café com Lei

Procuração pública e particular
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Ao longo dos últimos anos a Cocatrel vem inves-
tindo em suas estruturas e atendimento, sempre 
focando na constante melhoria da eficiência na 
prestação de serviços ao cooperado. Nesta edi-
ção trazemos um panorama de tudo o que já está 
em execução na safra de 2020 e o que está pre-
visto para acontecer até o final do ano.

Recebimento de Café

Novos pontos de recebimento foram abertos em 
novos municípios, atendendo a pedidos de coo-
perados daquelas regiões.

• Cocatrel em Varginha

Em Varginha a Cocatrel está apta a receber 
cafés a granel, bags e sacarias. O armazém re-
cebe cafés de segunda à sexta-feira, de 7:00 
às 17:18hs. 
Endereço: BR 491 – Km 4 – sem número.

• Cocatrel em Três Corações

Com recebimento em bags, sacarias e granel, 
o armazém também funciona de segunda à 
sexta-feira, das 7:00 às 17:18hs. 

Endereço: Rodovia Fernão Dias (BR 381), km 
754 – Distrito Industrial

Nepomuceno

No armazém de Nepomuceno estão sendo im-
plantados silos com capacidade para 100 mil 
sacas de café. Este investimento melhorará a 
logística e o fluxo de recebimento, agilizando e 
garantindo mais segurança para os cafés dos co-
operados.

Armazém Paraíso – Três Pontas

O armazém Paraíso foi totalmente calçado e pas-
sou a contar com mais 3 pontos de recebimento, 
totalizando 4. São 3 para recebimento de saca-
rias e 1 para sacaria e granel. Além disso, lá foi 
construído um galpão com capacidade para ar-
mazenar 100 mil sacas, o que possibilitou a re-
tirada dos armazéns de lona, diminuindo custos 
de aluguel e agilizando o recebimento para os 
cooperados.

Cocatrel cresce em Cocatrel cresce em estruturaestrutura
e e eficiênciaeficiência para o cooperado para o cooperado
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Comercialização de café

A comunicação dos cooperados com o departa-
mento de comercialização de cafés da Cocatrel 
sempre teve demanda por melhorias. Para 2020, 
as salas do setor comercialização, na sede admi-
nistrativa foram reformadas para receber novos 
colaboradores, que foram contratados para um 
atendimento mais eficiente e individualizado do 
cooperado, que ainda prefere vender seus cafés 
presencialmente. 

Além disso, um novo ponto de atendimento pre-
sencial foi inaugurado na Loja Matriz. Agora o co-
operado não precisará ir até o centro da cidade. 
Quando for comprar seus insumos, lá mesmo ele 
poderá realizar os mesmos serviços, com confor-
to, facilidade de estacionamento e toda seguran-
ça que já tem na sala de vendas da administra-
ção.

Outra novidade é a contratação de uma empre-
sa que está desenvolvendo para a Cocatrel um 
atendimento central via whatsapp, que facilitará 
para os cooperados que preferem a comunica-
ção remota. Outras funcionalidades como men-
sagens proativas, automáticas e instantâneas, via 
SMS, serão enviadas para o celular do coopera-
do assim que seu café for descarregado nos ar-
mazéns da cooperativa e assim que a venda de 
seu café for efetivada, constando valor e data 
para pagamento.

Mesmo com todas essas novas facilidades, que 
irão melhorar muito a comunicação do coopera-
do com a Cocatrel, o Portal do Cooperado conti-
nua sendo a opção mais fácil e confortável de re-
alizar várias transações sem sair de casa. Emissão 
de NF, extratos de imposto de renda, boletos da 
conta consumo e da Unimed, consultas da classi-
ficação dos cafés e das análises de solo e folhas, 

Usinas Fotovoltaicas

Duas usinas fotovoltaicas já estão em pleno fun-
cionamento; uma em Nepomuceno, que permitiu 
que a cooperativa se tornasse totalmente autos-
sustentável no município, e outra no Silo de cere-
ais, em Três Pontas, que vai gerar energia para a 
sustentabilidade do silo e da administração. Na 
indústria de laticínios mais uma usina está sendo 
implantada. O investimento nas indústrias trará 
uma economia de 31,45% nas contas de energia 
da Cocatrel.

Centros de distribuição loja e silo de cereais

Na loja matriz, as obras civis do CD já foram finali-
zadas e as adequações de logística e TI estão em 
implementação para que os serviços e o atendi-
mento das lojas estejam cada vez melhores.

No Silo foi implantado o CD para rações, farelos, 
ensaque de milho e fubá. Isso abriu espaço na 
loja matriz, deixando ambos espaços mais orga-
nizados e de fácil acesso ao cooperado. Em um 
futuro próximo, neste local funcionará uma fábri-
ca de rações da Cocatrel.
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Torrefação

A nova torrefação não foi oficialmente inaugura-
da, mas está em pleno funcionamento. A novida-
de é que o antigo maquinário já foi reformado e 
modernizado e já está instalado ali. A partir de 
agora, a cooperativa voltará a torrar quantidades 
menores de café, assim como era realizado na 
antiga torrefação.

Importante salientar que os maquinários da coo-
perativa possuem tecnologia de ponta, que con-
tam com os melhores softwares para curvas de 
torras e o cooperado pode selecionar que tipo 
de moagem e de torra prefere para o seu café. 
Todos os cafés industrializados da linha Cocatrel 
são torrados na torrefação, inclusive os cafés da 
linha Montrês e os Melhores Cafés Cocatrel.

venda, adiantamento e simulação de venda do 
café, além de outras funcionalidades, tudo isso 
pode ser realizado via Portal. 

Obras

Armazém Coqueiral

O terreno em Coqueiral foi adquirido e o projeto 
civil já aprovado. Em breve a Cocatrel iniciará as 
obras do novo armazém de Coqueiral para aten-
der a crescente demanda de recebimento de ca-
fés no município. 

Cafeteria e loja em Santana da Vargem

A Cocatrel realizou um concurso para arquitetos 
e engenheiros civis, para que desenvolvessem 
um projeto para a cafeteria e para a loja de San-
tana da Vargem. Os projetos serão encaminha-
dos até o dia 30 de junho. Assim que definido o 
vencedor, as obras serão iniciadas. O terreno do 
local onde abrigará os empreendimentos já foi 
limpo e cercado.

O GOURMET SUAVE 
AGORA É SUPERIOR

Superior no
nome e no sabor



PERFORMANCE 
QUE SÓ QUEM É 
REFERÊNCIA MUNDIAL 
EM NUTRIÇÃO DE SAFRAS 
PODE OFERECER.

*MÉDIA DE INCREMENTO DE PRODUTIVIDADE NA CULTURA DO CAFÉ OBTIDA COM A UTILIZAÇÃO DO PRODUTO K-MAG® NO BRASIL, NOS ÚLTIMOS TRÊS ANOS (2017/2018/2019).

RESULTADOS COMPROVADOS.
SE É MOSAIC FERTILIZANTES,
FAZ TODA A DIFERENÇA:

MAGNÉSIO DE 
ALTA SOLUBILIDADE

NUTRIÇÃO 
BALANCEADA

PRODUTIVIDADE 
COM QUALIDADE

sc/ha*

2,2

SAIBA MAIS EM WWW.KMAG.COM.BR /NUTRICAODESAFRAS /NUTRISAFRAS

Mg

CONHEÇA OS OUTROS
PRODUTOS DE PERFORMANCE 
DA MOSAIC FERTILIZANTES
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A Cocatrel quer ampliar as opções de escolha do consumidor e por isso criou cafés 
em diferentes níveis de qualidade. Um café para cada perfil de consumidor. 

O Mokinha é o café de entrada da linha Cocatrel, mas que apresenta importantes di-
ferenciais em relação aos cafés tradicionais disponíveis no mercado - especialmente 
o fato de ser 100% arábica.

O Cocatrel Superior é um café premium e o selo de Superior da Abic demonstra sua 
superioridade em relação aos cafés tradicionais/extrafortes.

Por fim, o Reserva é o café mais sofisticado da linha Cocatrel e é identificado com o 
selo de qualidade Gourmet da Abic.
 
Todos são produzidos com grãos da espécie arábica. Todos os cafés são de origem 
do sul de Minas. Escolha o seu. A Cocatrel garante pureza e qualidade certificada.

Cocatrel: compromisso com a qualidade.

CAFÉS
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ções. No princípio, ocorre a fermentação alcoólica, 
com odor de álcool etílico. Depois, passa-se à fermen-
tação acética com odor de vinagre e por fim, surge a 
fermentação butírica, que já é o estágio mais elevado 
de odor desagradável, com a deterioração do café. 
Enfim, café amontoado e umidade produzem café de 
má qualidade em sua bebida. Prejuizo para o produ-
tor.  Logo, caso necessário, utilizar na lavoura sacaria 
de ráfia, deixando o café à sombra à espera do trans-
porte, por no máximo 4 horas. Evite sacarias lisas. Nas 
moegas de recepção dos lavadores, ideal não ficar 
também por muito tempo, exceto se conseguir irrigar 
adequadamente este café por aspersão para diminuir 
a temperatura, reduzindo o risco de fermentação.

4) Não seque em camadas ou em leiras altas no início 
da secagem.

No início, o café deve ser esparramado, na direção do 
sol, em camadas finas de 2 a 3 centímetros de altura. 
E deve ser revolvido no mínimo dez vezes ao dia, nos 
dois sentidos. Esses procedimentos visam acelerar a 
secagem e evitar fermentações indesejáveis e cafés 
mofados.  Caso seja inevitável a presença de mais de 
20% de grãos verdes, proceder manejo de terreiro 
para cafés verdes, como forma de atenuar ou evitar 
problemas de qualidade, sempre em camadas finas.

5) Não ultrapasse 45º C na massa de café no secador.

Ao usar secadores mecânicos, o produtor deve to-
mar alguns cuidados: um deles é usar secadores com 
fornalhas de fogo indireto, visando evitar cheiro de 
fumaça no café. O secador deve ser carregado com 
cafés que tenham o mesmo teor de umidade. Assim 
o café será uniforme. Trabalhar com o secador cheio 

1) Não comece a colheita com alta porcentagem de 
frutos verdes.

Escolha uma planta que represente a realidade do 
talhão. Faça a derriça total dessa planta, misture os 
grãos e tire uma amostra de um litro desse café. Conte 
os frutos cerejas, os verdes e os secos. Quanto maior 
o percentual de frutos verdes, pior será a qualidade 
da bebida. O ideal é que o produtor comece a colhei-
ta quando o percentual de frutos verdes for inferior a 
15%. Nunca deve-se iniciar a colheita com percentual 
de grãos verdes acima de 25%. Um exemplo: em mil 
sacas beneficiados de um café colhido com 30% de 
grãos verdes, tem-se uma perda em peso de 3%, ou 
seja, 30 sacos a menos.

2) Não misture cafés derriçados no pano e cafés de 
varrição.

Os cafés de varrição são cafés que caíram da árvore. 
Não foram colhidos com a máquina, e também não fo-
ram colhidos no pano. Por estarem em contato com o 
solo (chão) possuem qualidade inferior, devido à umi-
dade do solo.  Na prova de xícara, aparece o gosto de 
terra. Qualidade inferior significa preço bem mais bai-
xo. Por isso, esses cafés devem ser secos e beneficia-
dos de forma isolada. O contato com cafés derriçados 
no pano irá “contaminar” esses cafés e o produtor terá 
perda maior de qualidade. 

3) Não amontoe café recém colhido ou úmido, na 
roça, na carreta ou em locais de recepção.

Quando cafés maduros são amontoados na presença 
de umidade observa-se uma sucessão de fermenta-

Projeto Qualidade 
do Café 2020
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evita perda de calor e diminui o tempo de secagem. 
Por fim, não ultrapasse os 45º C na massa do café. Isso 
evita e/ou diminiu a incidência de cafés verde-escuro 
e preto-verde, que são defeitos capitais em termos de 
qualidade.  Logo, dê preferência a termômetros que 
atinjam o meio da massa dos grãos e fique atento.

6) Não trabalhe com o secador em meia carga.

Quando a parte superior da câmara de secagem esti-
ver vazia, haverá perda de ar quente, reduzindo assim 
a eficiência de secagem e gerando maior gasto ener-
gético.

7) Não use sacarias e bags com cheiros estranhos.

Cheiros estranhos podem contaminar o café provo-
cando perda de qualidade. Por isso, limpe os bags e 
sacarias antes de transportar o café. E utilize bags so-
mente para isso, não os utilizando para transporte e/
ou armazenamento de milho, soja ou fertilizantes. Cui-
dados devem ser tomados também na tulha ou arma-
zém, que não deve ser utilizada para guardar outros 
produtos. Alta umidade, alta temperatura e muita luz 
também podem prejudicar a qualidade de seu café. 

8) Não armazene o café em locais com alta umidade, 
alta temperatura ou muita luz.

Estes fatores, quando mal controlados, contribuem 
para mudanças de cor, aroma e sabor do produto, 

prejudicando sua qualidade e depreciando seu valor, 
além do ataque de fungos e insetos.  O local de ar-
mazenagem, deverá estar exposto ao sol, em terreno 
seco ou bem drenado, produto distante do chão e 
das paredes, mantendo-se boa ventilação, tempera-
tura máxima de 20gC e umidade relativa do ar apro-
ximada de 65%.

9) Não armazene outros produtos na tulha ou arma-
zém de café.

Os grãos de café têm uma facilidade muito grande 
em absorver aromas que estejam ao seu redor. Logo, 
evite guardar outros produtos diferentes do café no 
local de armazenamento, principalmente óleos, gra-
xas, combustíveis, o que muito se vê, pois a presença 
dos mesmos pode alterar as características do café e 
consequentemente reduzir sua qualidade.

10) Não comercialize seu café sem antes conhecer a 
sua qualidade.

Muito importante conhecer a qualidade do seu café, 
através da classificação, antes de comercializá-lo,  por 
mais pressa que tenha em vendê-lo. Assim você vai 
conseguir um valor correto e à altura da qualidade se 
seu produto.

Colaboração:
Lúcio Garcia Caldeira
Augusto C M Gomes(Depto Técnico)
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Atualmente, o leite, para ser caracterizado como de boa qualidade, deve apresentar as seguintes características: 
composição química adequada, reduzida contagem de células somáticas (CCS), contagem bacteriana total (CBT) 
e ausência de agentes contaminantes (antibióticos, pesticidas, adição de água e sujidades).

Parabéns aos produtores que destacaram-se no mês de maio de 2020. São eles:

RANKING DO LEITE - VOLUME

Nº Lote Nome do Produtor Cidade Litros/mês

1 5485 José Alair Couto Coqueiral 71.336

2 5402 Vitor Adenilson Pereira Campos Gerais 62.807

3 2859 Estevan Mário de Rezende Reis Carmo da Cachoeira 49.470

4 4861 Carlo Nansen Rossi Coqueiral 28.548

5 5462 Tarcísio Junqueira Figueiredo Coqueiral 24.139

6 915 Antônio Rodrigues de Figueiredo Neto Três Pontas 8.882

7 18697 José Donizeti Freire Campos Gerais 7.804

8 5822 Denis Vitor Emidio Nepomuceno 7.717

9 24930 Eli Castelar De Araújo Nepomuceno 9.737

10 2558 Sebastião Carlos Sarto TRÊS PONTAS 5.103

RANKING DO LEITE - CCS

Nº Lote Nome do Produtor Cidade CCS (cels x 1000/ml)

1 5882 Edson Pereira Nepomuceno 20

2 27729 Oliveiro Reis Neto Nepomuceno 40

3 1036 José Teodoro Campos Gerais 42

4 2023 Antônio Elizeu de Souza Campos Gerais 45

5 3038 José Maria Penha Nepomuceno 47

6 3158 Comunitário (Vicente Luiz Silvestrini) Nepomuceno 50

7 18001 Reginaldo Adriano Rodrigues Nepomuceno 84

8 27992 João Gomes Filho Três Pontas 87

9 5780 Vitor Sérgio Pereira Nepomuceno 114

10 29078 Marcelo Aparecido Ferreira Três Pontas 118

RANKING DO LEITE - CBT

Nº Lote Nome do Produtor Cidade Litros/mês (UFC x 1000/ml)

1 27729 Oliveiro Reis Neto Nepomuceno 2

2 5780 Vitor Sérgio Pereira Nepomuceno 2

3 4861 Carlo Nansen Rossi Coqueiral 3

4 5485 José Alair Couto Coqueiral 4

5 3038 José Maria Penha Nepomuceno 5

6 5771 Vander Lúcio Spuri Nepomuceno 6

7 28796 Alex de Souza Lima Nepomuceno 7

8 5757 Sérgio Lucio Moura Nepomuceno 8

9 20811 Vicente de Paula Da Silva Nepomuceno 8

10 5462 Tarcísio Junqueira Figueiredo Coqueiral 9

Ranking do leite mai/20
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Ingredientes:

Massa:
• 1 e 1/2 xícara (de chá) de farinha de trigo
• 1 xícara de água (250ml)
• 1 colher (de chá) de sal
• 2 colheres (de sopa) de açúcar
• 2 colheres (de sopa) de margarina ou óleo
• 2 ovos  

Para acompanhar:
• 1 pote de doce de leite Cocatrel

Modo de preparo:
1. Em um recipiente coloque a água, a margarina, 

o açúcar e o sal e leve ao fogo. Quando ferver 
adicione a farinha e misture até desgrudar da pa-
nela.

2. Retire da panela e coloque numa batedeira com 
o batedor "gancho", se não tiver uma batedeira 
que tenha o gancho pode fazer com a mão.

3. Bata a massa ainda quente na batedeira por 30 
segundos, adicione 1 ovo e bata bem, depois adi-

cione o outro ovo e bata até a massa ficar lisinha.

4. Para modelar o churros, você pode usar a máqui-
na de churros ou colocar dentro de um saco com 
um bico pitanga aberto grande.

5. Coloque 500ml de óleo em uma panela e deixe 
esquentar. Quando estiver bem quente, frite os 
churros até dourarem. Em um prato misture o 
açúcar com canela. (você pode colocar só açúcar 
também). Passe os churros no açúcar com canela.

6. Agora é passar no doce de leite e aproveitar!

Mini churros com doce de leite
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da garrafa, marcar e cortar. Fazer um furo no fundo da 
garrada para colocação do arame de fixação (40 cm) 
e outros dois na lateral a 20 cm da tampa da garrafa 
onde será preso o frasco difusor, conforme o esque-
ma da foto 1.

Esquema 1- Esquema geral da armadinha.

A broca do cafeeiro Hypothenemus hampei é uma 
praga chave do Coffea arabica. Seus prejuízos são 
quantitativos, pela diminuição da produção devido 
a ingestão dos grãos pelos insetos e principalmente 
qualitativos pela depreciação do tipo do café e tam-
bém da qualidade da bebida. Com a proibição do 
uso do agrotóxico endosulfan em meados de 2013 
os cafeicultores convencionais se viram com poucas 
opções para o controle da broca. Uma das medidas 
de assegurar a menor multiplicação da broca é com 
uma colheita bem eficiente evitando deixar frutos re-
manescentes do ano anterior, porém o uso de arma-
dilhas para controle da broca é uma prática conhecida 
no meio científico e em algumas experiências de ex-
tensão rural, apresentando bons resultados. Abaixo as 
orientações sobre uma armadilha desenvolvida pelo 
IAPAR.

Materiais necessários para construção de armadilhas 
para 1 ha:

- 25 garrafas de refrigerante de 2 litros tipo pet;
- 0,5 l de etanol;
- 1,5 l de metanol (álcool metílico);
- 1 lata de tinta spray vermelha;
- 13 metros de arame fino;
-20 gramas de pós de café/
- 25 frascos de vidro (tipo penicilina) com capacidade 
de 30 ml.

Preparo da solução atrativa: É uma mistura de meta-
nol com etanol na proporção de 3 partes de metanol 
para uma parte de etanol complementando com pó 
de café. Para o preparo de 2 litros, misturamos: 1,5 l 
de metanol, 0,5 l de etanol e 20 gramas de café torra-
do e moído.

CUIDADO POIS O METANOL É UM ALCOOL EXTRE-
MAMENTE TÓXICO QUE DEVE SER MANUSEADO 
COM LUVAS, MÁSCARA E EM LOCAL AREJADO.
Preparo da solução de captura: A solução de captura 
é preparada misturando-se 1 colher de sopa de deter-
gente neutro (sem cheiro) em 2 litros de água.
Corte da garrafa: Colocar um molde de 12 cm de lar-
gura por 18 cm de comprimento a 13 cm da tampa 
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da broca do cafeeiro

Imagem: Emater-MG

Pintura: A garrafa deverá ser pintada de vermelho 
com a finalidade de facilitar sua localização no campo.
Preparo do frasco com atrativo: O frasco usado para 
o atrativo é o mesmo utilizado para medicamentos 
e tem a capacidade de 30 ml. Sua rolha de borracha 
deve ser furada utilizando-se um furador de 2 mm;

Posição e época de fixação da armadilha: As armadi-
lhas deverão ser ficadas nas plantas na altura de 1,5 
m conforme apresentado na foto 2. Preferencialmente 
de forma que não sejam expostas ao sol da tarde. A 



época de fixação é imediatamente após a florada.

Foto 2- Altura de fixação da armadilha

(água com detergente). O líquido atrativo (vidro) de-
verá ser completado toda vez que atingir o nível da 
metade, para isto utilizamos uma seringa com agulha. 
Posteriormente a revisão poderá ser feita em perío-
dos maiores, dependendo das condições climáticas. 

Foto 3- Brocas capturadas na água do detergente.
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ÍNDICE
DE

CHUVAS
Dados comparativos (em mm³)

Dados pluviométricos: Três Pontas
Ano Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total
2019 126,0 247 215 88,0 80 0 4,6 6,4 75 64,4 204,7 162,3 1.273,4
2020 204,5 413,3 87,5 34,8 20

Dados pluviométricos: Nepomuceno
Ano Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total

2019 149,0 281 249 42,5 50 0 2 6 73 76 211,5 207 1.347
2020 338 533,5 138 23 20

Dados pluviométricos: Santana da Vargem
Ano Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total
2019 110,5 331 280 122,5 59 0 11 31 70 12 180 166,5 1.373,5
2020 235 485 136 30 22,5

Dados pluviométricos: Coqueiral
Ano Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total
2019 95,8 243,4 220,7 66,6 43 0 9,6 7,5 61 40,6 143 136,7 1.067,9
2020 271,3 407,7 57,6 27,6 31

Dados pluviométricos: Carmo da Cachoeira
Ano Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total
2019 109,0 336,0 246,5 90 52 6 10 25 71,5 84 178 168,5 1.376,5
2020 235,5 679,5 100 30 20

Dados pluviométricos: Ilicínea
Ano Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total
2019 152,0 340,0 298 82,0 76,5 0 5,5 23,5 63 25 151,5 196,5 1.413,5
2020 263,5 577 78,5 15 25

Dados pluviométricos: Santo Antônio do Amparo
Ano Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total
2019 145,5 285 165 79,0 43 12 1 8 62,5 161 190,5 172 1.324,5
2020 355 556 110 10 25

Dados pluviométricos: Guapé
Ano Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total
2019 - - - - - - - - 70 52 161 207,5 490,5
2020 215 564,5 70,5 22 37

Imagem: IAPAR

Quantidade de armadilhas por hectare: Deverão ser 
ficadas 25 armadilhas por hectare, ou uma armadilha 
a cada 20 metros.

Manutenção da armadilha: Após uma semana de ins-
talação da armadilha deverá ser feita uma revisão das 
mesmas, verificando-se o nível do líquido de captura 

Imagem: IAPAR

Referências: Série Tecnológica Cafeicultura- Controle Alternativo 
da Broca do Cafeeiro. Ricardo Tadeu Galvão Pereira - Engenheiro 
Agrônomo Coordenador Técnico Regional. Colaboração: Thamiris 
Bandoni Pereira- Departamento técnico Cocatrel
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Nos últimos dias temos visto em alguns sites o anún-
cio de possíveis geadas neste ano, principalmente 
no Paraná, São Paulo, Mato Grosso do Sul e podendo 
atingir o Sul de Minas Gerais, onde temos um expres-
sivo parque cafeeiro.

Temperaturas de 0°C ou menos na superfície do solo 
já caracterizam a formação de uma geada com o con-
gelamento do orvalho nas folhas.  Para o café, tempe-
raturas entre -3°C a -4°C já são suficientes para matar 
as células da planta.  E abaixo de -2°C no solo, provo-
cam morte dos tecidos no tronco do cafeeiro, princi-
palmente de plantas recém plantadas e até 2 anos de 
idade, denominada “geada de canela”. Nestes casos, 
a planta pode levar até seis meses para morrer.  Logo, 
na agricultura, geadas estão associadas a prejuízos.

Condições para ocorrência de geadas:

• Vento dos quadrantes oeste ou norte nos dois 
dias anteriores;

• Dia todo, na véspera, nublado ou chuvoso;
• Noite sem nuvens, céu estrelado, calmo e sem 

ventos;

• Temperatura do ar menor do que 7gC às 19h;
• Temperatura do ar menor do que 4gC às 23h;
• Umidade relativa do ar abaixo de 70% às 23h, e
• Termômetro a 50cm do solo marcando 2gC às 4h.

Medidas de proteção:

VIVEIROS

Cobertura - Na véspera de ocorrência de geadas, os 
viveiros devem ser cobertos com materiais vegetais 
disponíveis na propriedade ou com plásticos. Os plás-

Geada e as medidas
preventivas
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Imagem: Rehagro



ticos tratados para evitar a perda de radiação de on-
das longas são os mais eficientes. Coberturas duplas 
de plásticos comuns têm eficiência intermediária;

Aquecimento – os viveiros devem ser aquecidos du-
rante toda a noite, distribuindo pequenos aquecedo-
res espalhados pelo viveiro. Podem ser constituídos 
por pequenas latas, contendo uma mistura de lascas 
de madeira com óleo diesel. Cuidados devem ser to-
mados para evitar acidentes;

Irrigação – deve ser acionada com temperatura ao ní-
vel dos canteiros ainda estiver acima de 0gC, sem in-
terrupção até o nascer do sol ou mais um pouquinho.

IMPLANTAÇÃO DE LAVOURAS

Evitar altitudes abaixo de 850m, ou altitudes baixas 
em relação ao contexto do relevo local, pois o ar frio 
sempre se acumula nos baixios. Deve-se escolher 
também, preferencialmente faces voltadas para o 
Norte, que recebem mais calor durante o inverno e 
são mais protegidas dos ventos frios. Evitar faces Sul 
e Sudoeste.

Pode-se utilizar espécies arbustivas temporárias, 
como o feijão guandú na implantação da lavoura, 
plantando dos dois lados, formando um túnel sobre a 
linha de café, que deverá ser eliminado após o térmi-
no do inverno. Também arborização permanente com 
espécies como a grevílea, ingá, a gliricídea, ou a bra-
catinga, esta apenas em solos argilosos. Avaliar neste 
caso a questão da colheita mecanizada.

ENTERRIO DA LAVOURA RECÉM PLANTADA

Mudas de café com até 6 meses após o plantio podem 
ser dobradas e cobertas com uma camada espessa de 
terra (15 a 20cm), às vésperas das geadas. Passado o 

alerta de geada, as plantas devem ser descobertas 
manualmente, para não danificar o caule.

CHEGAMENTO DE TERRA NOS TRONCOS

No caso das mudas estiverem com mais de seis me-
ses, e com dificuldade de envergamento, podemos 
chegar terra no tronco até a altura do primeiro par de 
ramos, protegendo-as da geada de canela. Em caso 
de geada mais severa, queimando a parte aérea, po-
demos reconduzir a brotação, minimizando assim os 
prejuízos, pois o caule foi neste caso preservado.
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Imagem: Revista Globo Rural

Imagem: IAPAR

NEBULIZAÇÃO

Eficiente somente se os vizinhos, dentro da mesma 
bacia hidrográfica, efetuarem a nebulização em con-
junto, simultaneamente. Em todo caso, segue a mis-
tura:

• 100L de serragem fina de madeira;
• 12kg de Nitrocálcio ou Nitrato de Amônio;
• 6L de óleo queimado ou óleo diesel;
• Misturar a serragem e o fertilizante;
• Acrescentar o óleo;
• Colocar 50L da mistura por nebulizador;
• Posicionar 10 nebulizadores ou mais nas cabe-

ceiras das bacias, distanciados 20 a 30m um do 
outro;

• Atear fogo com álcool ou gasolina;
• Após 4min abafar o fogo com tampa ou água.

** Se a névoa descer a encosta é sinal de noite típica 
de geada.  Se subir e não se estabilizar, não é noite de 
geada.

Colaboração:
Eng° Agr° Augusto C M Gomes
Depto Técnico Cocatrel



A carambola pode proporcionar benefícios à saúde 
devido à presença de nutrientes e substâncias antio-
xidantes. Os benefícios da carambola são principal-
mente ajudar a emagrecer, porque é uma fruta com 
muito poucas calorias, e proteger as células do corpo, 
combatendo o envelhecimento, pois é rica em antio-
xidantes.

A carambola faz mal? 

Apesar de todos os benefícios, a carambola faz mal 
para os pacientes com insuficiência renal porque tem 
uma toxina que esses pacientes não conseguem eli-
minar do corpo. Como a toxina não é eliminada por 
esses pacientes, ela aumenta no sangue, podendo 
provocar sintomas como vômitos, confusão mental e, 
em casos graves, até convulsões. O que significa que 
comer carambola não necessariamente trará os mes-
mos benefícios mencionados.Pessoas com problemas 
renais devem evitar comer carambola e tomar seu 
suco, pois os oxalatos podem causar danos no rins.

Benefícios da carambola na diabetes:

Os benefícios da carambola na diabetes são ajudar a 
baixar o açúcar no sangue, pois na diabetes o açúcar 
sobe muito no sangue. Além das propriedades hipo-
glicemiantes, a carambola tem fibras que também di-
ficultam a subida repentina de açúcar no sangue.

Outros Benefícios:

• Combater o colesterol, pois tem fibras que evitam 
que o corpo absorva o colesterol, para isso basta 
comer uma taça de carambola como sobremesa 
ao almoço;

• Diminuir o inchaço porque é diurética, pode-se 
beber uma chávena de chá de carambola uma 
vez ao dia;

• Ajudar a combater a febre e diarreia, tomando 
um copo de suco com carambola ao lanche, por 
exemplo.

Carambola é um fruto exótico e atrativo de uma 
espécie de árvore nativa da Indonésia e Índia, cha-
mada de Averrhoa carambola. Tanto a árvore como 
seus frutos são populares em todo o Sudeste Asiáti-
co, no Pacífico Sul e partes da Ásia Oriental. A árvore 
também é cultivada na Colômbia, Guiana, República 
Dominicana, Brasil e nos Estados Unidos, no sul da 
Flórida e do Havaí.

A árvore da carambola é de crescimento lento (pe-
rene) e caracteriza-se por ter tronco curto e bastante 
ramificado, possui uma forma espessa e suas folhas 
decíduas estão dispostas em espiral. Conseguem al-
cançar até 15 metros de altura aos 25 anos de idade. 
Os frutos são vistosos, com uma forma oblonga, pos-
suem uma pele fina que varia de verde a amarelo, 
dependendo do grau de maturação. Quando ima-
turos são verdes, e atingem a cor amarela quando 
estão maduros e prontos para serem consumidos. É 
um fruto adstringente e suculento com sabor doce 
e azedo. Cortado em fatias em secção transversal o 
fruto tem a forma de uma estrela.

Carambola
Abacate, atemóia, banana,

carambola, cupuaçu, kiwi, laranja, 
maçã, maracujá, mexerica,

morango e tangerina.

cenoura,Agrião, brócolis, espinafre, 
louro, milho verde, rabanete e salsa.

abóbora, batata doce, chuchu, 
ervilha, gengibre, inhame

e mandioca.

Frutas verduras legumes

É ÉPOCA DE QUE?
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Um empresário disse ao seu empregado: 
Quero que me construa uma casa, aqui es-
tão os planos, quero que o faças confor-
me este projeto. Não quero que falte nada! 
 
O empregado leu os planos e chateado porque fal-
tavam apenas 3 meses para se aposentar, começou a 
dizer: FALTAM 3 meses para me aposentar e este ho-
mem me dá um trabalho para seis meses, pois o farei.  
 
Mas vou usar materiais de segunda, não 
vou me desdobrar muito, farei o que pu-
der, e assim sobrará mais dinheiro para mim. 
 
As colunas as fez sem muito esmero, usou mate-
riais baratos e de segunda, em toda a edificação 
da casa ultilizou materiais não conformes à es-
trutura e só se esmerou na fachada para enganar 
o dono, e o que podia pular o fez, de tal forma 
"poupar" o tempo que normalmente precisava 
para o fazer e assim sair o mais rápido possível. 
 
Quando acabou a edificação, apareceu o dono e 
olhou para a casa, se aproximou de seu empregado e 
disse-lhe: toma as chaves... Este é o teu presente, por 
todos os anos que você me ajudou. Esta é a tua casa! 
 
MORAL: Tudo o que fizeres, faça o seu melhor, dê bons 
exemplos, dê o melhor e você receberá o melhor!  
 
A vida é um boomerang, tudo vai e volta. 
 
Porque o primeiro cliente que você tem é a sua in-
tegridade e ele NÃO ERRA na hora do pagamento!



Lúcio Caldeira é professor, palestrante, consultor e escritor, atuando nas áreas de Marketing e Gestão Estratégica. É autor 
dos livros: A Guerra do Café; e Revoluções no Café. Atua como comentarista do programa de TV - Café com TV, da TV Alte-
rosa/SBT, e é colunista da Revista Cocatrel. É formado em Administração, especialista em Finanças, Mestre em Estratégia e 
Doutor em Marketing.

goria na qual atua, pode considerar estratégias com-
petitivas diferenciadas para a Hilux ou até considerar 
o desenvolvimento de modelos para atuar nessas 
duas categorias em que não atua. Tudo será planeja-
do a partir de análises.

Uma questão constantemente negligenciada pelas 
empresas é a análise do terceiro tipo de concorren-
tes: os produtos substitutos. Eles resolvem as neces-
sidades do cliente. Solucionam seu problema. Serão 
mais ameaçadores se tiverem preços mais baixos, 
se oferecerem desempenho maior, ou ainda se mão 
apresentarem custos de mudança significativos para 
a sua marca/empresa. Produtos substitutos frequen-
temente destroem setores inteiros. O computador 
abalou o setor de máquinas de escrever. A internet 
está provocando revoluções nos mercados de revis-
tas, jornais, tvs e outros meios de comunicação. Aqui, 
a ideia central é que manteiga não concorre somente 
com manteiga. Os concorrentes - produtos substitu-
tos são o requeijão, a margarina, a geleia e outros pro-
dutos que “brigam pelo espaço no pedaço do pão”. 
Nesse ponto, as estratégias podem ser direcionadas 
tanto para “barrar” o avanço do produto substituto 
como também para atuar nos setores desses produ-
tos, transformando a ameaça em oportunidade.

Por último, é preciso também considerar os entrantes 
potenciais. A princípio são concorrentes do mesmo 
setor que sua empresa/marca, mas não atuam em sua 
geografia de atuação. Se resolverem entrar, trazem 
consigo desejo de ganhar participação de mercado, 
o que contribui para a queda da atratividade do setor, 
repercutindo nos lucros de sua empresa/marca. Por 
isso, as estratégias precisam ser focadas no sentido 
de se criar barreiras de entrada, com o intuito de im-
pedir ou dificultar a entrada desses novos concorren-
tes. 

    Cada negócio possui sua lógica própria e em cada 
caso um ou mais tipos de concorrentes serão mais re-
levantes. Simplesmente não há uma “receita de bolo”, 
mas uma coisa é certa: só se cria diferenciais se sabe-
mos quem são e o que fazem nossos concorrentes.

Análise de Concorrentes: mapeando e
conhecendo os rivais do seu negócio

por Lúcio Caldeira
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OSe a essência da estratégia é construir vantagens com-
petitivas, mapear e conhecer os concorrentes passa 
a ser uma das questões mais importantes para tomar 
decisões.

Os concorrentes de uma empresa podem ser de qua-
tro tipos. Há os que atuam no mesmo setor e mesma 
categoria da empresa. Existem os que atuam no mes-
mo setor e categoria diferente - indiretos. Um terceiro 
tipo atua em setores diferentes e por isso são chama-
dos de produtos substitutos, e ainda existe um quarto 
tipo, que são os entrantes potenciais.

Para facilitar o entendimento, vou dar o exemplo em 
um setor específico: o automobilístico. Uma caminho-
nete Hilux possui concorrentes diretos, que atuam no 
mesmo setor e mesma categoria. São eles: S10, Ran-
ger, Amarok, Frontier e L200. Há os concorrentes de 
mesmo setor, mas categoria diferente, contemplando 
por exemplo as caminhonetes pequenas (Strada, Sa-
veiro e Montana), as intermediárias (Oroch e Toro) e as 
gigantes (RAM 2500 e F250). Os produtos substitutos 
são por exemplo caminhões, tratores, quadriciclos e 
outras possibilidades que atendem à mesma neces-
sidade das caminhonetes. E por fim, os entrantes po-
tencias são concorrentes diretos ou indiretos que hoje 
não atuam na geografia Brasil, mas que podem vir a 
atuar por aqui. Outras montadoras que atuam ou não 
com caminhonetes, mas podem vir a atuar.

Esse mapeamento é de fundamental importância visto 
que a partir de seu monitoramento surgirão as estra-
tégias. Os concorrentes diretos são os mais perigosos, 
visto que disputam o mesmo segmento (público alvo). 
A empresa precisa conhecer suas estratégias, acom-
panhar a evolução em suas vendas e participação de 
mercado, e comparar com suas marcas. É a partir dis-
so que a empresa/marca define os fatores para dife-
renciar e competir.

Os concorrentes de mesmo setor e diferente catego-
ria também devem receber atenção especial. Se, por 
exemplo a Toyota, com sua marca Hilux, percebe um 
crescimento de vendas maior nas categorias de cami-
nhonetes pequenas e intermediárias do que na cate-
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- Um barco para 6 a 7 pessoas, capacidade de 450 kg, equipado com mo-
tor Johnson 25HP + tanque, colete e extintor. Dirigível por volante com as-
sento individual para o piloto. Possui carreta rodoviária e engate rápido. 
Quem comprar levará de graça um motor 7 HP para emergência, em caso 
de viagem longa. Tudo seminovo, possível fazer teste pilotando. Valor total 
R$16.600,00. Tratar no telefone: (35) 99925-4275.

- Lote no condomínio Montserrat, em Lavras, quadra 3 – lote 4. Tratar no telefone 
(35) 99979-1107.

- Dois secadores rotativos Pinhalense, 5 mil litros cada. Tratar: (35) 99821-0330;

- Sítio São José, a 4 Km da cidade de Três Pontas (Morro do Peão - Usina Boa 
Vista), 4 alqueires, sendo 3,5 de café; 200 pés de eucaliptos, pasto, luz, pomar, 
tuias, casa e muita água. Aceito imóvel. Tratar: (31) 98773-2710 / (35) 3015-7850.

- Fusca modelo 1600, ano 83. Único dono, peças originais em ótimo estado. Con-
tato: Helena (35) 9 9932-5299.

- Misturador de ração com capacidade para 2 toneladas. Um motor de 15 cavalos 
e um de 3 cavalos. Tratar com João Batista, 9.9964-1099 ou 3861-1416.

- Um tanque de armazenamento e resfriamento de leite, marca Etscheid, com 
capacidade de 800 litros, trifásico. Tratar com Gimenez: (35) 99895-2531.

- Uma ordenha com dois conjuntos, do tipo balde ao pé. Tratar com Gimenez: 
(35) 99895-2531.

- Criatório Jr está com reprodutores da raça índio gigante, de boa genética, dis-
ponível para a venda. Filhos do reprodutor Heitor Di 104 cm , reprodutor  Heitor 
da genética Guareí – SP.  O criatório Jr  fica na Capoeirinha, Nepomuceno. Inte-
ressados  na aquisição dos índios gigantes, tratar no (35) 997148465.

- Vende-se carro A5X Mitsubishi 2.0 ano 2013/2014. Ótimo estado de conserva-
ção. Único dono. Tratar (35) 9 9971-7780. Lourdes.

- Vende-se Fábrica de Tijolos Furados. Cerâmica montada com 03 fornos pra 
queima, 04 estufas de secagem, maquinários revisados e tudo em funcionamen-
to. Terreno com 12.600 m2 situada em Nepomuceno bairro industrial Cleyde 
Alves Vilela ao lado da Cocatrel. Tratar (35) 9 9931-6585.

- Vende-se Pá Carregadeira. Marca CASE W7, ano 80. Ótimo estado de conserva-
ção e toda revisada. Tratar (35) 99931-6585

- 1 recolhedora de café Dragão Sol - ano 2000 - valor R$ 4.000,00.
Fone 9 9906-5863

- Caminhonete Strada, prata, 1.4 fire, cabine estendida, ano 2010, um só dono 
(Pereirão). Valor: R$21.000,00. Encontra-se em ótimo estado de conservação, 
com 4 pneus novos, bateria nova e todos os impostos pagos em cota única. Tra-
tar (35) 99943-2255.

- Duas glebas, unidas, de terra – 122 ha, sendo uma gleba de 4 ha de café, o resto 
formado em pastagens braqueirão, cercada de água de queda natural.  A outra, 
com 1.42 ha – formado de pastagens. É possível que sejam plantados aproxima-
damente 12 alqueires de café. A propriedade fica a 5km de Santana da Vargem 
– estrada para Coqueiral. Tratar: (35) 99931-1263.

-Rancho em Córrego do Ouro - Campos gerais, com 1500m com casa, luz ,30m 
de distância da água. Aceita-se troca por caminhão ou camionete. Tratar 99845-
6493.

-Adubadeira Miname ano 2002. Bom estado de conservação. Tratar 9.9887-6205.

- 1 carreta Mecampo de 3 toneladas e 1 carreta Santa Isabel de 4 toneladas. Am-
bas em ótimo estado de conservação. Tratar com Fávio: (35) 99813-1953

- Casa no bairro Ouro Verde, situada à rua Nepomuceno, 356. Tratar com Adilson 
(35) 99955-8000.
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VENDE-SE

Imóveis da Cocatrel à venda:

Uma edificação situada em Três Pontas, com área construida de 
825,50m² e seu respectivo terreno com área de 899,30m², confrontando 
pela frente, em 29m, com a Travessa D’Aparecida, objeto da matrícula 
imobiliária nº 30.548 do SRI da Comarca de Três Pontas.

PROCURA-SE

- Terra para arrendar podendo ser terra nua ou com lavoura de café. Tratar 
9 9874-3487

- Procuro área para arrendar com lavoura de café ou terra para plantio de 
café. Tratar 35 9 9986-2227

- Sítio para arrendar. Tratar Fábio Pereira 9 9904-5870 ou 9 8819-5870

VENDE-SE OU TROCA-SE

- Vende-se ou troca por casa. Área ruralna Espera, 1 alqueire + 2 hectares.  
Com sede, luz 15Kw, terreiro de café, terra de cultura, água, casa de coloco, 
pomar. Tratar 35 3221-6627

- Tacho de cobre 120 litros - Rosalina 35 9 9923-9943

- Catadeira de café: Mogiana ética pé de boi 2016 c/ regulagem de bitola. 
Único dono. Aceito troca em semitrator e esqueletadeira.
Mauro Fabiano 35 99970-1404

- Casa em Alfenas com terreno de 400m², área construída de 80m², R. Fran-
cisco Esteves, 127, bairro Bosque dos ipês, próximo ao supermercado Alvo-
rada. Troca-se por sítio na região de Alfenas, Campos Gerais ou Três Pontas. 
Falar com João Ribeiro (Dão) no telefone: 35 98713-7404.

- Touro Nelore (mocho, tabapuã e guzerá) registrado por gado de corte. 
Tratar 9 9976-1963

ALUGA-SE

- 2 Casas em Varginha uso comercial, sala, 3 quartos, banheiro, copa, cozi-
nha e garagem 2 carros, área de serviço. Av Manoel Diniz, 600 e 709 - Indus-
trial JK. Tratar 31 99637-8451.
 
-Galpão em Varginha 450m² instalações elétricas e hidráulicas novas. Av. 
Manoel Diniz 645, Industrial JK. Tratar 31 99637-8451. 

- Aluga-se apartamento em Belo Horizonte, Rua Professor Moraes, 501, 
apto 104. 3 quartos. Fone 3265-2451 (próximo ao Pátio Savassi)

- Barracão de 200m² em Santana da Vargem, na Av Nelson Pereira Vilela.
Tratar (35) 99971-6661

- Área rural para plantio de mudas de café com água. Localizado em Três 
Pontas na Fazenda Brejão a 17 km da cidade. Tratar 9 9166-0097

COMPRA-SE

- Trator cafeeiro New Holland tt3880f 4X4. Tratar 99906-5863.

- Trator Massey Ferguson 250X 4X4 ou 255X 4X4 Cafeeiro ano 1995. 
Tratar com José Rozendo 99906-5863

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

- Apartamento em Belo Horizonte, na rua Prof. Moraes - Savassi (20m do 
pátio Savassi e próximo ao curso Determinante). Tratar: 35 98855-9963 ou 
98621-9524 ou 35 3265-2451.

- Presta-se serviços agrícolas de roçadeira, folear, trincha leve, adubadeira 
e esparramadeira. Disponibilidade de trator cafeeiro e padrão. Apenas nas 
proximidades de Três Pontas. Todos os serviços são prestados com óleo 
diesel incluso. Tratar com João Paulo Tiso, no telefone (35) 99911-5639.

- Topografia em geral - Medição de fazendas, sítios e lotes. Georreferen-
ciamento INCRA e mapeamento aéreo com drones. Cadastro Ambiental 
Rural - CAR. Desmembramento, retificação e unificação de áreas. Contato: 
Gabriel Araújo 35 99817-3003.

- Projetos para crédito rural, PRONAF, PRONAMP, limite de crédito, laudo 
para CPR, tratar com Flávio Abreu nos telefones: 35 98864-7850 ou 35 
99910-1708.

- Aluga-se trator com trincha pesada, esqueletadeira e decotadeira, tratar 
com Wagner, nos telefones (35) 9 9816-7248 ou 9 9915-6863

- Trator com trincha pesada e conjunto Miaki completo. Tratar 9 9939-7083 



BASE PARA CRESCER,

PERTO PARA OUVIR E

SEGURA PARA O SEU NEGÓCIO.

RASTREABILIDADE
TRANSPARÊNCIA

CONFIANÇA



Uso exclusivamente agrícola. Aplique somente as doses recomendadas. 
Descarte corretamente as embalagens e os restos de produtos. Incluir outros 
métodos de controle do programa do Manejo Integrado de Pragas (MIP) 
quando disponíveis e apropriados. Registros MAPA: Abacus® HC nº 9210, 
Cantus® nº 07503, Comet® nº 08801, Opera® nº 08601, Tutor® nº 02908, 
Orkestra® SC nº 08813, Fastac® 100 nº 002793, Nomolt® 150 nº 01393, 
Verismo® nº 18817, Heat® nº 01013 e Finale® nº 0691.

BASF na Agricultura.
Juntos pelo seu Legado.

Com as soluções BASF, você consegue mais da sua lavoura de café: 
mais proteção, mais produtividade e mais resultados.

| Serviços
 Troca

 Agroclima PRO BASF
 APP BASF Agro

| Fungicidas
 Opera®

 Cantus®

 Orkestra® SC
 Comet®

 Tutor®

 Abacus® HC

| Inseticidas
 Verismo®

 Nomolt® 150
 Fastac® 100

| Herbicidas
 Heat®

| PRODUTOS

0800 0192 500

facebook.com/BASF.AgroBrasil

www.agro.basf.com.br

www.blogagrobasf.com.br

Solução completa BASF. 
Seu Legado de Café com 
mais confiança e resultado.
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